
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   1/26-1-2017 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 3/2016 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την επιχορήγηση  της Ιεράς  Πανήγυρης

«  Αγίου  Δημητρίου»  από  25  έως  27  Οκτωβρίου  2017 στην  Δημοτική

Κοινότητα  Πλαγιαρίου.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήμερα την 26η Ιανουαρίου 2017

ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.00 μμ,  συνήλθε το Τ.Σ  της Δημοτικής Κοινότητας, σε

συνεδρι#αση υ# στερα απο#  την υπ άριθμ. 1690/19-1-2017 έγγραφη πρόσκληση

του  Προέδρου  Αργυρίου  Μωραΐτη,  που  επιδόθηκε  σε  κάθε  μέλος   και

δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι από

τα πέντε (5) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Μωραΐτης Αργύριος   παρών
Γιαλαμά Σοφία   παρούσα
Κουλέτας Νικόλαος   παρών
Στάθης Τοπαλίδης Ζήσης   παρών 
Γουλάρας Ιωάννης   απών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Καλαφάτη Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης,

για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου (σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.

134/19-1-2011 που τροποποιήθηκε με την υπ άριθμ  299/11-2-2015 και στη

συνέχεια με την 2749/17-11-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 

Όπως  κάθε  χρόνο  έτσι  και  φέτος  πρόκειται  να  πραγματοποιηθούν  οι

εορταστικές  εκδηλώσεις  των  “Δημητρίων”εν  όψει  της  Ιεράς  πανήγυρης  του

Αγίου Δημητρίου. 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: 



ΕΙΔΟΣ                                                   ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                  ΤΙΜΗ

                       

ΨΑΡΙΑ(ΠΑΣΤΑ)                                        50 ΚΙΛΑ                                    500 €  

ΨΩΜΙ                                                        100 ΚΙΛΑ                                    150 €

ΦΑΓΗΤΟ(κρέας,σαλάτα,τυρί)            40 ΜΕΡΙΔΕΣ                             200 €

ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ                             50 ΤΕΜΑΧΙΑ                              50 €

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ                       1000 ΤΕΜΑΧΙΑ                             100 €
  (πιάτα ,ποτήρια,σακουλάκια κ.λ.π)                                             

  ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                    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 1.000,00 € από τον προϋπολογισμό του

Δήμου Θέρμης για τις εκδηλώσεις της  Ιεράς πανήγυρης του Αγίου Δημητρίου

και  των  εκδηλώσεων  των   “Δημητρίων”,  σύμφωνα  με  τον  ενδεικτικό

προϋπολογισμό που προτάθηκε από τον πρόεδρο στην εισήγηση του , και που

θα πραγματοποιηθούν   από  25 έως  27  Οκτωβρίου  2017.

                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2017

Αφού  συντάχθηκε  και   αναγνώστηκε   το  παρόν  πρακτικό  υπογράφεται  ως

κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Μωραϊτης Αργύριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


