Απόσπασµα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9
Συνεδριάσεως της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων ∆ήµου Ξάνθης της 11/09/2012
Απόφαση
10

Θέµα: ¨Πρόταση για έγκριση δαπάνης εξόδων

Στα Κιµµέρια σήµερα την 11-09-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο ∆ηµοτικό γραφείο της
Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συµβούλιο Κιµµερίων , ύστερα από την υπ.αριθ.
51535/06-09-2012 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. Τοπ Σαλή Λουνιφέρ
3.- Μπόζ Ραµαδάν

1.Κισσά Γιουλτής
2.Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Εµµανουηλίδης Θεόδωρος υπάλληλος του ∆ήµου
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 της εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου 2012 οι οποίες
γίνονται κάθε χρόνο στην κεντρική πλατεία Κιµµερίων .
Την 28η Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία Κιµµερίων παρευρίσκονται εκπρόσωποι του
∆ήµου, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητος µε το Συµβούλιο, άλλες αρχές του τόπου,
∆άσκαλοι και πλήθος κόσµου.
Γίνεται δοξολογία, κατάθεση στεφανιών στο µνηµείο των Ηρώων, απαγγελία
ποιηµάτων, οµιλία και στη συνέχεια ακολουθεί παρέλαση των 3ων ∆ηµοτικών Σχολείων και
2 Νηπιαγωγείων.
Στους µαθητές των σχολείων προσφέρονται γλυκά και στη συνέχεια µετά το τέλος της
παρέλασης 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 (800) οκτακόσια ευρώ µαζί µε το ΦΠΑ για τις
εκδηλώσεις της εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου 2012 που γίνονται στην κεντρική πλατεία
ΗΡΩΩΝ της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων του ∆ήµου Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 10.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Κιµµέρια 12-09-2012
Ο Πρόεδρος Συµβουλίου

Μπαντάκ Μπεσήµ

