Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 29/08/2011
Απόφαση
16

Θέμα: ¨Πρόταση για έγκριση δαπάνης εξόδων

Στα Κιμμέρια σήμερα την 29-08-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Δημοτικό γραφείο
της Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων , ύστερα από την υπ.αριθ.
47522/23-08-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε εις ένα
έκαστον των Συμβούλων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι νόμιμος απαρτία δεδομένου επί συνόλου 5 μελών ευρέθηκαν
παρόντες τρείς [3].
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
2.- Σιράκ Χασάν
3.- Τόπ Σαλή Λουνιφέρ

1. Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν
2. Μπόζ Ραμαδάν

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Εμμανουηλίδης Θεόδωρος υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συμβουλίου και αφού
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου πρόταση
έγκρισης δαπάνης για τις εκδηλώσεις “Δημήτρια’’ και της εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου
2011 οι οποίες γίνονται κάθε χρόνο στην κεντρική πλατεία Κιμμερίων .
Την 28η Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία Κιμμερίων παρευρίσκονται εκπρόσωποι του
Δήμου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητος με το Συμβούλιο, άλλες αρχές του τόπου,
Δάσκαλοι και πλήθος κόσμου.
Γίνεται δοξολογία, κατάθεση στεφανιών στο μνημείο των Ηρώων, απαγγελία
ποιημάτων, ομιλία και στη συνέχεια ακολουθεί παρέλαση των 3ων Δημοτικών Σχολείων και
2 Νηπιαγωγείων.
Στους παρευρισκομένους καθώς και στους μαθητές των σχολείων προσφέρονται γλυκά
και στη συνέχεια γίνεται μια μικρή δεξίωση στα γραφεία της Κοινότητας.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω που είπε ο Πρόεδρος, καθώς κρίνεται
απαραίτητη η έγκριση δαπάνης για τις παραπάνω εκδηλώσεις
Αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει την έγκριση δαπάνης (1.100) χίλια εκατό ευρώ μαζί με το ΦΠΑ ,ήτοι για τις
εκδηλώσεις “Δημήτρια” τριακόσια (300) ευρώ και της εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου 2011
οκτακόσια (800) ευρώ που γίνονται στην κεντρική πλατεία ΗΡΩΩΝ της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 16.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Συμβουλίου
Μπαντάκ Μπεσήμ

