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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  2/06-02-17 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης.

ΘΕΜΑ:   Εκδηλώσεις  εορτασµών  της  περιοχής ∆.Κ.  Ν.  Ρυσίου,  του
∆ήµου Θέρµης.

Στο  Ν.  Ρύσιο,  σήµερα,  6 Φεβρουαρίου και  ώρα  18.00  στο  Γραφείο  της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση
το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης, ύστερα
από  την  3173/01-02-2017  πρόσκληση  του  προέδρου  της  ∆ηµοτικής
Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε  αποδεικτικό  στα  µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόµιµη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (3) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (πρόεδρος)   1. ΦΡΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
      2.  ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ       2. ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
      3.  ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κακαβούλη Θεοδώρα.

Κηρύχτηκε από τον πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος κ. Θωµάρεϊς Χρήστος εισηγούµενος το 2ο θέµα  της ηµερήσιας
διάταξης  είπε  ότι  όπως  και  πέρυσι  πρέπει  να  στείλουµε  απόφαση για  τις
εκδηλώσεις εορτασµών της περιοχής µας. 
Στη  ∆.Κ.  Ν.  Ρυσίου  διοργανώνουµε  τον  εορτασµό  της  γιορτής  ΙΝ
Μεταµορφώσεως  του  Σωτήρος  και  για  την  υλοποίηση  των  εκδηλώσεων
προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 1.000 Ευρώ για την προµήθεια εδεσµάτων
και ποτών.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας να
αποφασίσει σχετικά.

Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου
- το άρθρο 83 και 84 του Ν. 3852/10 πρόγραµµα Καλλικράτης
- το έγγραφο του ∆ήµου Θέρµης 



Αποφασίζει οµόφωνα

Τη  διοργάνωση  του  εορτασµού  της  γιορτής  του  ΙΝ  Μεταµορφώσεως  του
Σωτήρος, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου, του ∆ήµου Θέρµης.
Η δαπάνη για την υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων προϋπολογίζεται
στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ και περιλαµβάνει την προµήθεια εδεσµάτων και
ποτών. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/2017

Αφού αναγνώστηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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