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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2014 συνεδρίασης του  συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας 

Κ.Τιθορέας .  

 

Σήμερα στις  18 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:30. το Τοπικό 

Συμβούλιο  της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα  Κάτω Τιθορέας ύστερα από  πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της 

Τοπικής Κοινότητας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας 

διάταξης . 

 

   

ΘΕΜΑ 12
ο
  : Περί λειτουργιάς εμποροπανήγυρης στην Κάτω Τιθορέα για το έτος 2014 . 

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης , ο κ. Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο 3 μελών ήταν παρόντες 3 και απόντες 0. 

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

 

 

                        Παρόντες          Απόντες 

                    1.Κατσινέλος Λουκάς  

                    2.Τσεκούρας Χρήστος            

                    3.Φίνος Γεώργιος 

                    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κος Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος  για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση πλειοψηφίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
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    ΘΕΜΑ 12
ο
      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/2014 

  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 12

ο
 Θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

            Το κοινοτικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης για την λειτουργία 

της ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2014,και προτείνω τον ίδιο χώρο που γίνεται κάθε χρόνο 

δηλαδή στην Κεντρική οδό, από το ύψος της οδού Χαντζίσκου έως Λέοντος  και για το χρονικό 

διάστημα από 5-11-2014 έως  9-11-2014. Χωρίς βεβαίως να λάβουμε  υπόψη την γνώμη του 

εμπορικού συλλόγου της Κάτω Τιθορέας διότι δεν υφίσταται .    

 

             Το τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου 

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Την πραγματοποίηση  της  εμποροπανήγυρης . 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται , όπως φαίνεται ακόλουθα: 

 

 

  Ο Πρόεδρος                                                         Τα Μέλη 

 

            Κατσινέλος Λουκάς                                                   1.Τσεκούρας Χρήστος 

                                                              2. Φίνος Γεώργιος 

                                                       

        

                                                       Ακριβές απόσπασμα  

     Κάτω Τιθορέα 26-09-2014 

                                                             Ο Πρόεδρος  

                        

                                                         Κατσινέλος Λουκάς 
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