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Αριθ. Απόφασης: 1/2021
Θέμα 1ο: Χρόνος και χώρος διεξαγωγής θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Σκοτούσσης.
Σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το Συμβούλιο Κοινότητας
Σκοτούσσης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου (Κοινοτικό Κατάστημα) της
Κοινότητας Σκοτούσσης, ύστερα από την με αρ. 1693/17-02-2021 πρόσκληση της Προέδρου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας Σκοτούσσης και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στους τοπικούς συμβούλους της 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 πέντε Συμβούλων,
παρόντες ήταν πέντε:
Απόντες οι:

Παρόντες οι :
Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Δήμητρα

Τρακαλιάνη

Θωμάς

Πρόεδρος

2 Δημήτριος

Καβακλής

Μιχαήλ

Μέλος

3 Δημήτριος
4 Ιωάννης
5 Νικόλαος

Παπαδόπουλος
Καραμάνης
Χίντζιος

Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος

Μέλος
Μέλος
Μέλος

κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Αικατερίνη Χατζημιχάλη για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Σκοτούσσης, εισηγούμενη το μοναδικό θέμα
ημερησίας διατάξεως είπε ότι

κατόπιν

της

του αριθ. πρωτ.:1298/08-2-2021 εγγράφου του Δήμου

Ηράκλειας, το Συμβούλιο Κοινότητας Σκοτούσσης πρέπει να γνωμοδοτήσει για το χρόνο και τον χώρο
διεξαγωγής της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Σκοτούσσης του έτους 2021.
Συνεχίζοντας είπε ότι κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί η εμποροπανήγυρη να τελείται από την 7ⁿ εως την 11ⁿ
Σεπτεμβρίου, όπου η 7ⁿ Σεπτεμβρίου είναι ημέρα της παραμονής

και ως χώρος διεξαγωγής έχει

ορισθεί η τοποθεσία ΅ΠΛΑΤΑΝΙΑ΅.
Μετά απ’ αυτά η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84
του Ν. 3852/2010, του άρθρου 26 του Ν. 4497/ 17 και μετά από διαλογική συζήτηση
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αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται στο Δήμο Ηράκλειας, όπως παρακάτω:
1) Ημερομηνία διεξαγωγής της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Σκοτούσσης, από
την 07ⁿ έως την 11ⁿ Σεπτεμβρίου 2021 ( η 07ⁿ Σεπτεμβρίου είναι η μέρα παραμονής)
2) Χώρο διεξαγωγής την τοποθεσία “ΠΛΑΤΑΝΙΑ“.
3) Τη διαβίβαση της απόφασης στο Δήμο Ηράκλειας για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021.

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

Τα μέλη
του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοτούσσης

Ακριβές Απόσπασμα
Σκοτούσσα 24 -02-2021
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σκοτούσσης

Δήμητρα Τρακαλιάνη
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