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Από ην 20
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 147/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

Έγθξηζε πιεξσκήο εμόδσλ ενξηαζκνύ επεηείνπ Οινθαπηώκαηνο  

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2012 εκέξα 

Πέκπηε θαη ώξα 17:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. Πξση. 3532/26-11-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο                 1.- Ζιίαο  Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο           2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο          3.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,   αλ θαη λόκηκα  

4.-  Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                             πξνζθιήζεθε. 

5.-  Φσηεηλή Αξπαηδή                 ΄΄                

6.-  Ησάλλεο Μνλδάλνο,              ΄΄ 

7.-  Δκκαλνπήι νθίιαο,            ΄΄ 

8.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ,                ΄΄          

9.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,           ΄΄          

10.- Κσλζηαληίλνο Μελάο           ΄΄ 

 

      Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 

      Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 9ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ εξζκεςε ότι με 

τθν υπ αρικμ.  58/2012   προθγοφμενθ απόφαςι του το Δ.Σ. Κάςου προγραμμάτιςε 

τθν πραγματοποίθςθ των πολιτιςτικών εκδθλώςεων που κα πραγματοποιοφντο 

κατά τον εορταςμό του Ολοκαυτόματοσ ςτθν Κάςο. Οι εκδθλώςεισ αυτζσ 

πραγματοποιικθκαν, ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό και τα ζξοδα 

πραγματοποίθςισ των ανιλκαν ςε 1.977,42 ευρώ και κάλεςε το Δ.Σ. να αποφαςίςει 

ςχετικά με τθν ζγκριςθ ι όχι πλθρωμισ των εξόδων. 



  Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

αθνύ είδε ηα παξαζηαηηθά εμόδσλ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ γηα 

ηνλ ενξηαζκό ηνπ Οινθαπηόκαηνο 

 

                                    Α π ν θ α ζ ί δ ε η    : 

 

1.- Εγκρίνει τθν πλθρωμι των εξόδων πραγματοποίθςθσ των καλοκαιρινών 

πολιτιςτικών εκδθλώςεων, τα οποία ανιλκαν ςε 1.977,42 ευρώ. 

2.- Ψθφίηει πίςτωςθ από 1.977,42 ευρώ ςε βάροσ του Κ.Α.Ε 15/6471 του δθμοτικοφ 

προχπολογιςμοφ οικ. Ζτουσ 2012, τα δε χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ κα 

εκδοκοφν ςτο όνομα των δικαιοφχων προμθκευτών. 

 

        Ζ απόθαζε πήξε α.α.  147/2012. 

 

  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ 

                                        ππ: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                        ππ: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ                       Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΑ                      ππ: Φ.Η. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: Κ. ΜΖΝΑ 

 

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                        Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                               ΦΩΣΔΗΝΖ Η. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

       

 


