
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 8ον/26-8-2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                                             

         9/2019            
                                                                      ΘΕΜΑ                                                     

Τροποποίηση της υπ. αρ. 4/2019 απόφασης
Τοπικού  Συµβουλίου  ∆ηµοτικής  Κοινότητας
Αγίας  Παρασκευής  σχετικά  µε  την
επιχορήγηση  εκδηλώσεων  στη  ∆ηµοτική
Κοινότητα  Αγίας  Παρασκευής  για  το  έτος
2019

                                                                    

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 26η του
µηνός Αυγούστου του έτους 2019,  ηµέρα  ∆ευτέρα και  ώρα 16:00 µ.µ.,  το  Συµβούλιο  της
∆ηµοτικής  Κοινότητας  Αγίας  Παρασκευής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την
αρ.πρωτ:33635/οικ/19-8-2019 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε
κάθε  Τοπικό  Σύµβουλο,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου   88  παρ.  2  του  Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α  87/7-6-2010)  και  δηµοσιεύτηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Τοπικής
Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ                                                                       
2. ∆ΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
3. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα ∆ηµοτική 
υπάλληλος  του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.

   Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία των µελών, µε παρόντα µέλη πέντε (5)  µέλη από
σύνολο πέντε (5) µελών,  η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και
εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι το τοπικό συµβούλιο είχε λάβει την υπ.
αρ. 4/2019 απόφαση σχετικά µε την επιχορήγηση εκδηλώσεων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίας
Παρασκευής  για  το  έτος  2019,  σύµφωνα  µε  την  οποία  εισηγήθηκε  οµόφωνα  την  έγκριση
δαπάνης α) για τον εορτασµό της Αγίας Παρασκευής στις 26-7-2019 µε το ποσό των 300,00€
για την προµήθεια   χοιρινών σουβλακιών και β) για την γιορτή σπανακιού την 14-9-2019 µε το
ποσό των 700,00€ για την προµήθεια   χοιρινών σουβλακιών. Επειδή δεν έγινε η αναφερόµενη
προµήθεια  στον  εορτασµό της  Αγίας  Παρασκευής  πρότεινε  την  τροποποίηση της  ανωτέρω
απόφασης και  εισηγήθηκε την   έγκριση  δαπάνης  για την γιορτή  σπανακιού µε το ποσό
1000,00€ για την προµήθεια   χοιρινών σουβλακιών που θα διενεργηθεί την 17η-9-2019.  
                                                                                                                                                        
   Η Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .



         
   Το συµβούλιο  µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της 
Προέδρου  ψηφίζουν ως εξής:

 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εισηγείται την τροποποίηση της υπ. αρ. 4/2019 απόφασης τοπικού συµβουλίου ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και την έγκριση δαπάνης για την γιορτή σπανακιού την 17η-9-
2019 µε το ποσό των 1000,00€ για την προµήθεια   χοιρινών σουβλακιών.   

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών για τις απαραίτητες περαιτέρω

ενέργειες.

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 9/2019.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα

                                          H Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία


