
                                     Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από το 14
ο  

του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 84/2012. 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η 

                                                              ------------------ 

                             Προγραμματισμός πραγματοποίησης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. 

 

    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 25 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00   συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 2067/19-7-2012 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010. 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Αντιδήμαρχος Κάσου, ως αναπληρωτής 

Δημάρχου  και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη, ήτοι: 

            Παρόντες                                                                 Απόντες 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ιωάννης   Ασπράς, Πρόεδρος            1.- Ιωάννης Μονδάνος, εκτός Κάσου   

2.-  Μαρία Φραγκούλη,  Γραμματέας     2.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου 

3.-  Γεώργιος Κουριαντάκης,  Μέλος      

4.- Μηνάς      Ιερομόναχος,        ΄΄                

5.- Μηνάς      Μαλανδρής,          ΄΄          

6.- Αντώνιος Χατζηπέτρου,        ΄΄ 

7.- Κων/νος     Μηνάς,                ΄΄ 

8.- Εμμανουήλ Σοφίλλας,           ΄΄           

9.- Εμμανουήλ Μανούσος,         ΄΄ 

10.- Ιωάννης Νικολάου,               ΄΄ 

11.- Ευαγγελία Δημητρίου,        ΄΄ 

 

      Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά. 

      Ο  Πρόεδρος  πρότεινε την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης, 

θεωρώντας το κατεπείγον και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του 

θέματος. 

       Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.      

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  έδωσε τον λόγο στην Εκπρόσωπο του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Αρβανιτοχωρίου κ. Μαρία Φραγκούλη, η οποία εξέθεσε ότι 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης προτείνεται η διεξαγωγή κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες η εκτέλεση των κάτωθι πολιτιστικών εκδηλώσεων: 

1.-  Εκδήλωση ΄΄ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΙΤΑΚΑΣ΄΄. Θα πραγματοποιηθεί  από το Δήμο 

Κάσου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρβανιτοχωρίου και θα κοστίσει 

2.000,00 ευρώ.  Αναλυτικά θα διατεθούν 1.450,00 ευρώ για την μουσική κάλυψη της 

εκδήλωσης, 100,00 ευρώ για μεταφορά υλικών, 200,00 ευρώ για την προμήθεια 

αναμνηστικών – πλακετών, 100,00 ευρώ για την προμήθεια αφισών – προσκλήσεων 

και 150,00 ευρώ για την προμήθεια αναψυκτικών και τροφίμων ( μακαρόνια, βούτυρο). 

2.- Εκδήλωση ΄΄ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ΄΄. Θα πραγματοποιηθεί  από τον Δήμο Κάσου σε 

συνεργασία με τον  Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίας Μαρίνας και θα κοστίσει  1.950,00 

ευρώ. Αναλυτικά θα διατεθούν 200,00 ευρώ για την προμήθεια κρασιού, 300,00 ευρώ 



για την προμήθεια μελιού, 580,00 ευρώ για την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης και 

870,00 ευρώ για την προμήθεια; Διαφόρων αναψυκτικών και τροφίμων. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε δε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση 

της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων. 

    Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση της Εκπροσώπου 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρβανιτοχωρίου 

 

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α : 

 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των παρακάτω καλοκαιρινών εκδηλώσεων: 

1.-  Εκδήλωση ΄΄ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΙΤΑΚΑΣ΄΄. Θα πραγματοποιηθεί  από το Δήμο 

Κάσου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρβανιτοχωρίου και θα κοστίσει 

2.000,00 ευρώ.  Αναλυτικά θα διατεθούν 1.450,00 ευρώ για την μουσική κάλυψη της 

εκδήλωσης, 100,00 ευρώ για μεταφορά υλικών, 200,00 ευρώ για την προμήθεια 

αναμνηστικών – πλακετών, 100,00 ευρώ για την προμήθεια αφισών – προσκλήσεων 

και 150,00 ευρώ για την προμήθεια αναψυκτικών και τροφίμων ( μακαρόνια, βούτυρο). 

2.- Εκδήλωση ΄΄ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ΄΄. Θα πραγματοποιηθεί  από τον Δήμο Κάσου σε 

συνεργασία με τον  Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίας Μαρίνας και θα κοστίσει  1.950,00 

ευρώ. Αναλυτικά θα διατεθούν 200,00 ευρώ για την προμήθεια κρασιού, 300,00 ευρώ 

για την προμήθεια μελιού, 580,00 ευρώ για την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης και 

870,00 ευρώ για την προμήθεια; Διαφόρων αναψυκτικών και τροφίμων. 
3.- Ψηφίζει πίστωση 3.950,00 ευρώ σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. Έτους 

2012 και τον Κ.Α.Ε. 15/  τα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα των 

δικαιούχων προμηθευτών, μεταφορέων, μουσικών. 

  

      Η απόφαση πήρε α/α/ 84/2012. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

υπ:Ι. ΑΣΠΡΑΣ                υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ                υπ:Δ.Ε.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ                    

                                        υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ                                                          

                                        υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ 

                                        υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                        υπ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ                        υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

                                        υπ: ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΛΑΣ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

                                       υπ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

                                        υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

    

                         ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 

 

                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.  ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

 

 

 



 

 


