
                                                                                                           

                                                                                                               

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ              

Από  το  πρακτικό  2/13-02-2018  συνεδρίασης  του  Συμβουλίου   της  Δημοτικής

Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ. 2/2018

ΘΕΜΑ:  Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την  επιχορήγηση  της  εκδήλωσης  των

“Ευμενείων” και της Ιεράς  Πανήγυρης « Γενέθλια της Θεοτόκου»  στις 7 & 8

Σεπτεμβρίου στην Δημοτική Κοινότητα  Καρδίας.

  Σήμερα,  την  13-02-2018 ημέρα  Τρίτη     και  ώρα  11:30   π.μ.  στο  Κοινοτικό

κατάστημα  της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο ,  σε

συνεδρίαση  ,  ύστερα  από  την   4778/09-02-2018  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.

Ιωακείμ Τρικαλιάρη που αναρτήθηκε στο  Κοινοτικό Κατάστημα και επιδόθηκε με

αποδεικτικό  σε  κάθε   μέλος  του  Τ.Σ.  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  για

συζήτηση και λήψη αποφάσεως , στα θέματα  της ημερήσιας   διάταξης. 

Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόμιμη

απαρτία επειδή σε σύνολο 5  μελών, ήταν και τα 5  μέλη παρόντα ως ακολούθως:

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ                              

2. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ               

3.  ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         

4.  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η   υπάλληλος  του  Δήμου  Θέρμης,   Φιργαδά

Μαριάνθη  ,  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  του  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  την

υπ΄αριθμ.299/11-02-2015 απόφαση του Δημάρχου Θέρμης.

• Μετά την  διαπίστωση της απαρτίας ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης και  εισηγούμενος το 1ο  θέμα της   ημερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη του  Συμβουλίου τα εξής:

     Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εορταστικές

εκδηλώσεις των “Ευμενείων”εν όψει της Ιεράς πανήγυρης «Γενέθλια της Θεοτόκου»



. Με τα χρήματα από τον προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης  που μας αναλογούν

για τις διάφορες εκδηλώσεις μας,    πρέπει να αποφασίσουμε  το ύψος του ποσού

το οποίο θα δοθεί για τις παραπάνω εκδηλώσεις. Προτείνω το ποσό των   1000 €

σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό προϋπολογισμό:

          ΕΙ∆ΟΣ                                          ΠΟΣΟΤΗΤΑ                        ΤΙΜΗ

         ΚΡΕΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ                         40  κιλά                            200 €    

         ΠΟΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ                               100 τεµ.                           150 €        

         ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ                                   100 τεµ.                           100 €  

         ΚΡΑΣΙ                                             100 Λίτρα                          200€   

         ΨΩΜΙ                                              100 τεµ.                           100€

          ΕΛΙΕΣ                                             10 κιλά                              50€
              
          ΨΑΡΙΑ (παστά)                                 20 κιλά                            200€   
      

      ΣΥΝΟΛΟ    µε Φ.Π.Α                                                                  1000€      

Το  συμβούλιο  μετά  το  πέρας  της  ενημέρωσης  του  Προέδρου  και  ύστερα  από

διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Να δεσμευτεί  και να δοθεί το ποσό των 1000 € από τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Θέρμης για τις εκδηλώσεις της  Ιεράς πανήγυρης  «Γενέθλιο της 

Θεοτόκου»-«ΕΥΜΕΝΕΙΑ» στην  Καρδία, σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό που επισυνάπτεται,   που θα πραγματοποιηθούν  στις 7 και 

8  Σεπτεμβρίου  201  8  .  

                               Η Απόφαση αυτή  πήρε αυξ. Αριθμ.2/13-02-2018.

Αφού συντάχθηκε  το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν

υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                       



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΡΔΙΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ


