Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 21/03/2011
Απόφαση
8

Θέμα: «Εξέταση αιτήματος Συμβούλου περί μη εκτέλεσης προσωρινώς των υποχρεώσεών του »

Στα Κιμμέρια σήμερα την 21-03-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημοτικό γραφείο
της Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων , ύστερα από την υπ.αριθ.
12565/15-03-2011 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 τέσσερις [4].
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
1. Σιράκ Χασάν
2.- Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν
3.- Τόπ Σαλή Λουνιφέρ
4.- 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 2 ο θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την επιστολή του Συμβούλου Σιράκ
Χασάν του Χασάν ο οποίος ζητά σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 3 Ν 3852/2010 να έχει την
σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου για την μη εκτέλεση των υποχρεώσεών του για χρονικό
διάστημα που υπερβαίνει των 30 ημερών και συγκεκριμένα (3) τριών μηνών.
Επικαλείται λόγους οικογενειακούς και επαγγελματικούς και βρίσκεται στην αλλοδαπή
και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου περί επιθυμίας
Συμβούλου να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις 30 ημέρες
βάσει του άρθρου 68 παρ.3 Ν 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Δέχεται το αίτημα του Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Σιράκ Χασάν του
Χασάν λόγω επιθυμίας του περί μη εκτέλεσης των υποχρεώσεών του για χρονικό διάστημα
(3 ) τριών μηνών σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.3 του Ν.3852/2010
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ 8.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μπαντάκ Μπεσήμ

