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Aριθ. Απόφασης : 02/09-04-2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 02/2019 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα: Έγκριση δαπάνης ποσού για τις εορταστικές εκδηλώσεις της ∆.Κ. Τριλόφου έτους 2019.

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 09η Απριλίου 2019 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου, µετά από την αριθµ.14319/04-04-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου Αικατερίνης
που επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ.
87/ τεύχος Α’/2010) περί “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών
βρέθηκαν παρόντα 4 µέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη
Αµπατζή ∆έσποινα
Σαµαράς Γεώργιος
Αγραφιώτης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Φυσέκης Γρηγόριος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών
(σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης).
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου και εισηγούµενη το
1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας αποφασίζει για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την
ανάπτυξη της περιοχής της ∆ηµοτικής Κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευµατικά ,κοινωνικά θέµατα.

Στη συνέχεια είπε ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα διοργανωθούν εκδηλώσεις εορτασµού των
πολιούχων των οικισµών Τριλόφου και Άνω Σχολαρίου για τις οποίες θα προκύψουν κάποιες δαπάνες και
συγκεκριµένα οι δαπάνες ανά εορτασµό έχουν ως εξής:

1. Το ποσό των 1.000,00 € κατά τον εορτασµό του Ι. Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Τριλόφου που θα

πραγµατοποιηθεί στις 15/08/2019 για την αγορά κρεάτων και παστών ψαριών
2. Το ποσό των 1.000,00 € κατά τον εορτασµό του Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω

Σχολαρίου που θα πραγµατοποιηθεί στις 21/05/2019 για την αγορά παστών ψαριών, κρασιού και
άρτου.
Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση της Προέδρου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00 € που θα διατεθεί για τις εκδηλώσεις της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Τριλόφου έτους 2019 ως εξής:
1. Το ποσό των 1.000,00 € κατά τον εορτασµό του Ι. Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Τριλόφου που θα

πραγµατοποιηθεί στις 15/08/2019 και συγκεκριµένα για την αγορά κρεάτων και παστών ψαριών
2. Το ποσό των 1.000,00 € κατά τον εορτασµό του Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω

Σχολαρίου που θα πραγµατοποιηθεί στις 21/05/2019 και συγκεκριµένα για την αγορά παστών
ψαριών, κρασιού και άρτου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 02/09-04-2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

Η Πρόεδρος

Τα µέλη

Λιόλιου Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

