
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ     

  Απιθ. Απόθ:  25/2013 
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ηο 8
ο 
ππακηικό ηηρ 19-3-2013  

ζςνεδπιάζεωρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος  

Γήμος Κάζος 

 

Θέμα: « Έγκπιζη θιλοξενίαρ ζςνεπγείος ηηρ ΔΣ3 – πποβολή νήζος Κάζος» 
   

Σηελ Κάζν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  19
ε
  Μαξηίνπ 2013 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 

12:00   ζπλήιζε ζε  έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην Κάζνπ, κεηά από 

ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  ζε θαζέλα από ηνπο 

Δεκνηηθνύο Σπκβνύινπο θαζώο θαη ζην Δήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν Δήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 8 κέιε, ήηνη: 

 Παπόνηερ      Απόνηερ 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο 1. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηόο Κάζνπ   

2. Μαξία Φξαγθνύιε Γξακκαηέαο 2. Αληώληνο Χαηδεπέηξνπ  εθηόο Κάζνπ   

3. Μελάο Ιεξνκόλαρνο Μέινο   3. Ισάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη λόκηκα  

4. Κσλζηαληίλνο Μελάο  Μέινο                    πξνζθιήζεθε 

5. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο   Μέινο 4. Εκκαλνπήι Σνθίιιαο,   -//- 

6. Επαγγειία Δεκεηξίνπ Μέινο 5. Φσηεηλή Αξπαηδή,   -//- 

7. Εκκαλνπήι Μαλνύζνο Μέινο  

8. Ισάλλεο Νηθνιάνπ Μέινο 

  
 

Η Δεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ε θξαηηθή 

ηειεόξαζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΕΤ3 (εθπνκπή ηειενπηηθή «Ειιήλσλ Δξώκελα» ) κε ηελ 

επηζηνιή από 14/03/2013 ελεκέξσζε ηνλ Δήκν Κάζνπ όηη πξνγξακκαηίδνπλ αθηέξσκα 

ζηελ Κάζν κε ζθνπό ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή κέζσ ηεο  κνπζηθήο παξάδνζεο, ηνπ 

πνιηηηζκηθνύ γίγλεζζαη θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο  ηνπ λεζηνύ. Κάιεζε δε ην Δ.Σ. λα 

εμεηάζεη ηελ ελ ιόγσ επηζηνιή θαη ηα όζα δηαιακβάλνληαη ζε απηή. 

Τν Δ.Σ. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ επηζηνιή ηεο ΕΤ3 

(εθπνκπή ηειενπηηθή «Ειιήλσλ Δξώκελα» ), ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΚ Ν.3463/2006, άξζξν 

158 παξ.3 θαη ην γεγνλόο όηη νη εθδειώζεηο απηέο πξνάγνπλ ηελ πξνβνιή ηνπ αθξηηηθνύ 

λεζηνύ, ηηο ππάξρνπζεο πηζηώζεηο ζηνλ Δεκνηηθό Πξνϋπνινγηζκό νηθνλ. Έηνπο 2013 ΚΑΕ 

15/6471  ζηα έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 
  

  
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγθξίλεη ηε θηινμελία ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο θξαηηθήο ηειεόξαζεο ΕΤ3 (εθπνκπή 

ηειενπηηθή «Ειιήλσλ Δξώκελα» ) ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ κε ζθνπό λα γίλεη αθηέξσκα ζηελ 

Κάζν γηα ηελ ηνπξηζηηθή ηεο πξνβνιή κέζσ ηεο κνπζηθήο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηάο ηεο, πξνϋπνινγίδνληαο όηη ζα απαηηεζνύλ γηα δηακνλή ηξηώλ 



εκεξώλ κε ρξέσζε 21,00€ ην άηνκν ε δηαλπθηέξεπζε θαη γηα δηαηξνθή κε ηξία γεύκαηα ηελ 

εκέξα (πξσηλό, γεύκα θαη βξαδηλό) : 

α) Ξελνδνρείν………………………………………………………252,00€ 

β) Εζηηαηόξην ……………………………………………...............550,00€      

2. Οη δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνλ Δεκνηηθό Πξνϋπνινγηζκό νηθνλ. έηνπο 2013 ΚΑΕ 15/6471  

ζηα έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζύκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΚ (άξζξν 

158 παξ.3) 

 

3. Τα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ μελνδόρσλ 

θαη εζηηαηόξσλ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 25/2013. 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

  

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ςπ: Ηωάννηρ Αζππάρ    Γημήηπιορ  Δμμ. Δπωηόκπιηορ  

 ςπ: Μαπία Φπαγκούλη 

 ςπ: Μηνάρ Β. Ηεπομόνασορ 

 ςπ: Κωνζηανηίνορ Μ. Μηνάρ Ζ Διδική Γπαμμαηέαρ 

                   ςπ: Γεώπγιορ Κοςπιανηάκηρ ςπ: Φωηεινή Ηωαν. Φιλιππίδη 

            ςπ: Δςαγγελία  Γημηηπίος 

 ςπ: Δμμανοςήλ Μανούζορ 

 ςπ: Ηωάννηρ Νικολάος 

  

  

 

        ωζηό  απόζπαζμα από          Ζ Διδική Γπαμμαηέαρ 

          ηο βιβλίο ππακηικών                                    

       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

 

 

 

   

     Γημήηπιορ Δμμ. Δπωηόκπιηορ  Φωηεινή Ηωαν. Φιλιππίδη 
     

 

 

 

 

 

 


