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Θέμα 1ο: «Διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης γιορτής σαρδέλας» .
Σήμερα την 18η Ιουλίου 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 το Τοπικό Συμβούλιο
Ποντισμένου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας , ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Τοπικής
Κοινότητας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους τοπικούς συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του
Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο τριών Τοπικών Συμβούλων παρόντες ήταν άπαντες:
Παρόντες οι :
1. Χαβαλές Ιωάννης του Γεωργίου,Πρόεδρος
2. Σαλμάς Ηλίας του Γεωργίου,Μέλος
1.
3. Χαβαλές Γεώργιος του Στέργιου,Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κοταμπάσης Δημήτριος για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ποντισμένου κατά την εισήγηση του 2ου θέματος
εισηγήθηκε στο Τ.Σ. να διοργανωθεί εορταστική εκδήλωση την 28.07.2018 στο Ποντισμένο με την
ονομασία «γιορτή σαρδέλας» με την συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων.
Μετά απ’ αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 84
του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Την διοργάνωση στην Τ.Κ.Ποντισμένου εορταστικής εκδήλωσης με την ονομασία «γιορτή
σαρδέλας» στις 28.07.2018 στην πλατεία του Κοινοτικού Καταστήματος.
2. Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2018.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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Ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου

Τα μέλη
του Τοπικού Συμβουλίου

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 18-07-2018
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

( Ιωάννης Χαβαλές )
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