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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΘΕΜΑ «Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκδηλώσεις που πρέπει να
ενταχθούν στην πολιτιστική γιορτή του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών
΄΄Αγιοπαυλίτικα 2013΄΄ ».
Στο ∆ηµοτικό Κτίριο Αγίου Παύλου (Γραφείο Προέδρου- Ηπείρου 9-11)
σήµερα στις 28/05/2012,ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου µε αριθµ. πρωτ. 31887/21-05-2013 η οποία
καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 και 89 του
Ν.3852/2010, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Παύλου σε
πέµπτη (5η) Τακτική συνεδρίαση, στην οποία ήταν παρόντες:
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
πέντε (5) µέλη παραβρέθηκαν και τα (5) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ταχτατζής Κωνσταντίνος
2. Λυκουριώτη Μαρία
3. Ντουλµατζή Αικατερίνη
4. ∆αραµήλα Αναστασία
5. Καπούλας Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρακτικά συνεδρίασης τηρούνται από τον διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου
Νεάπολης-Συκεών κ. Κοτακίδη Χρήστο βάσει της υπ αρ. 883/2011 απόφασης
∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών.
Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο υπεύθυνος Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου
Παύλου κ.Τσακιρίδης Αναστάσιος
Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Συζήτηση
και λήψη απόφασης για εκδηλώσεις που πρέπει να ενταχθούν στην
πολιτιστική γιορτή του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών ΄΄Αγιοπαυλίτικα
2013΄΄» , έθεσε υπόψη του σώµατος τις ηµεροµηνίες που πρόκειται να διεξαχθεί η
πολιτιστική εκδήλωση του ∆ήµου ΄΄ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΙΚΑ΄΄ και κάλεσε τους
συµβούλους να καταθέσουν τις προτάσεις τους για εκδηλώσεις που πρέπει να
ενταχθούν σε αυτήν.
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του συµβουλίου, η πρόταση
του τοπικού συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Παύλου διαµορφώθηκε ως
εξής:
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Ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στην πολιτιστική γιορτή του ∆ήµου
΄΄Αγιοπαυλίτικα 2013΄΄:
Συµµετοχή όλων των χορευτικών τµηµάτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου
Παύλου (ΚΑΠΗ, πολιτιστικοί σύλλογοι ..κα) καθώς και χορευτικών τµηµάτων
των υπολοίπων ∆ηµοτικών Ενοτήτων που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην
γιορτή.
Προτείνει δε ως χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων τους εξής:
1η µέρα στο Γήπεδο Μπάσκετ Ευαγγελίστριας , 2η και 3η µέρα στους ΄΄ΚΗΠΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΑΣΑ΄΄ και την 4η µέρα απέναντι από την εκκλησία Λαϊκή Βραδιά.
•

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1) όσα ο Πρόεδρος και τα µέλη αυτού εξέθεσαν,
2) τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την Συµµετοχή όλων των χορευτικών τµηµάτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου
Παύλου (ΚΑΠΗ, πολιτιστικοί σύλλογοι ..κα) καθώς και χορευτικών τµηµάτων των
υπολοίπων ∆ηµοτικών Ενοτήτων που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην γιορτή.
Προτείνει δε ως χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων τους εξής:
1η µέρα στο Γήπεδο Μπάσκετ Ευαγγελίστριας , 2η και 3η µέρα στους ΄΄ΚΗΠΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΑΣΑ΄΄ την 4η µέρα απέναντι από την εκκλησία Λαϊκή Βραδιά.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 11/2013
Αναθέτει στην Πρόεδρο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
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