
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 19
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 158/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                               Έγθξηζε πιεξσκήο εμόδσλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ. 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 31 Οθησβξίνπ 2011 εκέξα 

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

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 3376/25-10-2011 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 9 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

 1.- Ηιάηο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            1.- Ισάλλεο Αζπξάο, εθηόο Κάζνπ 

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

 3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Μέινο            3.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο, εθηόο Κάζνπ  

 4.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                4.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, λα θαη λόκηκα           

 5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄                     πξνζθιήζεθε 

 6.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 7.-  Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄  

 8.- Κσλ/λνο Μελάο,                    ΄΄ 

 9.- Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη κε 

ηελ ππ αξηζκ. 92/2011 πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ ην Γ.. Κάζνπ πξνγξακκάηηζε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύλην θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο ζηελ Κάζν. Οη εθδειώζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηα έμνδα πξαγκαηνπνίεζήο ησλ αλήιζαλ ζε 

8.147,51 επξώ θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή όρη 

πιεξσκήο ησλ εμόδσλ. 

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

αθνύ είδε ηα παξαζηαηηθά εμόδσλ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θαινθαηξηλώλ πνιηηηζηηθώλ 

εθδειώζεσλ, 

 

                                    Α π ν θ α ζ ί δ ε η    : 

 

1.- Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θαινθαηξηλώλ 

πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, ηα νπνία αλήιζαλ ζε 8.147,51 επξώ. 

2.- Φεθίδεη πίζησζε από 8.147,51 επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 15/6471 ηνπ δεκνηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο 2011, ηα δε ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ζα 

εθδνζνύλ ζην όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ πξνκεζεπηώλ, εζηηαηόξσλ θ.ι.π. 



3.- Η απόθαζε πάξζεθε κεηνςεθνύληνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ θ. Ισάλλε 

Νηθνιάνπ, ν νπνίνο δήισζε όηη δελ εγθξίλεη ηα έμνδα δηόηη νη πνιηηηζηηθέο 

εθδειώζεηο δελ δηαλεκήζεθαλ ζσζηά ζε όινπο ηνπο νηθηζκνύο ηνπ λεζηνύ.  

 

     Η απόθαζε πήξε α/α/ 158/2011. 

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΗ                                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ    ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                  ππ:Γ.Δ.ΔΡΧΣΟΚΡΙΣΟ 

                                          ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ              

                                          ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                          ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                          ππ:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                        ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                          ππ: EMM. ΟΦΙΛΛΑ                   

                                          ππ: Κ. ΜΗΝΑ 

                                          ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 

    

                         ΧΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΧΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


