
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΑΟΤ      

                                                                                            Αρηζ. Απόθ:  52/2013 
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ηο 10
ο 
πραθηηθό ηες 29-5-2013  

ζσλεδρηάζεως ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ  

Γήκοσ Κάζοσ 

 

Θέκα: «Δορηαζκός 189
ες

 επεηείοσ Οιοθασηώκαηος Κάζοσ» 
   

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα  29
ε
  Ματνπ 2013 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18:00κ.κ.   

ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κάζνπ, κεηά απφ ηελ ππ’ αξηζκφλ 1531/24-05-

2013 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο 

θαζψο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξίζηαηαη ν Αληηδήκαξρνο Κάζνπ σο αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ, κε δηθαίσκα 

ςήθνπ  θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 10 κέιε, 

ήηνη: 

 Παρόληες      Απόληες 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξφεδξνο    1. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηφο Κάζνπ  

2. Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο          2. Μαξία Φξαγθνχιε αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθε  

3. Ισάλλεο Μνλδάλνο Μέινο 3. Αληψληνο Υαηδεπέηξνπ εθηφο Κάζνπ 

4. Μελάο Ιεξνκφλαρνο Μέινο   

5. Κσλζηαληίλνο Μελάο Μέινο  

6. Φσηεηλή Αξπαηδή Μέινο 

7. Δκκαλνπήι νθίιιαο Μέινο 

8. Δκκαλνπήι Μαλνχζνο Μέινο 

9. Ισάλλεο Νηθνιάνπ Μέινο 

10. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ Μέινο 

 

 

Η Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Ο Πξφεδξνο Γ.  έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γεψξγην Κνπξηαληάθε , ν νπνίνο εηζεγνχκελνο ην 1
ν
 

ζέκα εμέζεζε φηη πξνηείλεηε ν ενξηαζκφο ηεο 189
εο

  Δπεηείνπ απφ ην Οινθαχησκα ηεο Κάζνπ λα είλαη 

δηήκεξνο. Σελ παξακνλή 6 Ινπλίνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί εθδήισζε θαηάζεζεο ζηεθάλσλ ζηελ πεξηνρή 

ΑΝΣΙΠΔΡΑΣΟ , φπνπ έγηλε ε απφβαζε ησλ Σνχξθσλ θαη ε θαζνξηζηηθή ηειηθή κάρε αληίζηνηρα κε 

πξνζθιεηήξην πεζφλησλ. ηελ ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ιακπαδεθνξία απφ καζεηέο ηνπ λεζηνχ θαη 

παξνπζίαζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ απφ ζπγθξνηήκαηα ηνπ λεζηνχ. 

Σελ εκέξα ηεο ενξηήο 7 Ινπλίνπ ν Γήκνο ζα γίλεη  δνμνινγία, θαηά ηελ νπνία ζα εθθσλεζεί ν παλεγπξηθφο 

ηεο εκέξαο, επηκλεκφζπλε δέεζε θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζην κλεκείν ησλ Ηξψσλ. Θα αθνινπζήζεη 

παξέιαζε ηεο καζεηηψζαο λενιαίαο. 

Σν πξφγξακκα εθδειψζεσλ ζα έρεη σο εμήο: 

 

    ΠΔΜΠΣΗ 6  ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 

 Γεληθφο ζεκαηνζηνιηζκφο θαη θσηαγψγεζε, Γεκνηηθψλ, Ιδησηηθψλ Καηαζηεκάησλ, Ν.Π.Γ.Γ 

,Σξαπεδψλ θαη πινίσλ πνπ λαπινρνχλ ζηα ιηκάληα, απφ ην πξσί ηεο 6
εο

 Ινπλίνπ 2013 έσο θαη ην 

βξάδπ ηεο 7
εο

 Ινπλίνπ 2013.  

 Άθημε Πνιεκηθνχ Πινίνπ, ΣΠΚ  «ΜΑΡΙΓΑΚΗ»  εθ κέξνπο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

Φηιαξκνληθήο 95 ΑΓΣΔ.  

Ώρα 6 κκ  Θέζε «Αληηπέραηος» 

 Δπηκλεκφζπλε Γέεζε εηο κλήκε ησλ πεζφλησλ 

 Καηάζεζε ζηεθάλσλ απφ Αξρέο, πιιφγνπο θαη ρνιεία ηνπ λεζηνχ. 

Ώρα 8:30  κκ Πιαηεία Γεκαρτείοσ  

 Πνιηηηζηηθέο, Δνξηαζηηθέο, Δθδειψζεηο  
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 Έλαξμε Σειεηήο-Υαηξεηηζκνί. 

 Λακπαδεθνξία, απφ Γπκλάζην θαη Λ.Σ  Κάζνπ. 

 Απφδνζε-Απαγγειία Μνηξνιφη Άισζεο ηεο Κάζνπ.  

 Ιζηνξηθή αλαθνξά γηα ηνλ «Παηεκφ» θαη ην «Οινθαχησκα» ηεο Κάζνπ. 

 Κέξαζκα παξαδνζηαθψλ γιπθψλ 

 Παξαδνζηαθνί ρνξνί απφ ην ζπγθξνηήκαηα πιιφγνπ Αγία Μαξίλαο  θαη Γπκλαζίνπ & Λπθεηαθψλ  

Σάμεσλ Κάζνπ.  

    ΠΑΡΑΚΔΤΗ  7  ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 

 Άθημε Δπηζήκσλ. 

Ώρα 10:15 πκ Γεκαρτείο Κάζοσ  

 χζθεςε  

Ώρα 11:00 πκ Ιερός Ναός Αγ. πσρίδωλα  

 Δπίζεκε Γνμνινγία, ρνξνζηαηνχληνο ηνπ εβαζκηφηαηνπ Μεηξνπνιίηε Καξπάζνπ-Κάζνπ θ.θ 

Ακβξνζίνπ.  

 Σνλ παλεγπξηθφ ηεο εκέξαο ζα εθθσλήζεη ε Κάζηνο  Αηδεζηκνινγηφηαηνο   Πξεζβχηεξνο θ. Μηραήι 

Κ. Κσλζηαληηλίδεο. 

Ώρα 12:00 π.κ Μλεκείο  Ηρώωλ  

 Δπηκλεκφζπλε δέεζε. 

 Καηάζεζε ζηεθάλσλ. 

 Σήξεζε ελφο ιεπηνχ ζηγήο  ζηε κλήκε ησλ πεζφλησλ πξνγφλσλ. 

 Δζληθφο Ύκλνο. 

 Πξνζθιεηήξην πεζφλησλ Ηξψσλ Καζίσλ Αγσληζηψλ. 

 Παξέιαζε καζεηηψζαο λενιαίαο, Αγήκαηνο ηξαηνχ θαη  Φηιαξκνληθήο  95 ΑΓΣΔ. 

 Λήμε Σειεηήο. 

Ώρα 1:00  κ.κ 

 Παξάζεζε γεχκαηνο  κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ γηα 100 άηνκα, ζην νπνίν ζα θιεζνχλ νη    

πξνζθεθιεκέλνη: 

Ο εβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Καξπάζνπ-Κάζνπ κεηά ηεο ζπλνδείαο ηνπ, 

Ο  Δθπξφζσπνο ηεο Κπβέξλεζεο κεηά ηεο ζπλνδείαο ηνπ, 

Οη Βνπιεπηέο ηνπ λνκνχ, 

Ο  πξνζθεθιεκέλνη Γήκαξρνη θαη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη, 

Ο Γήκαξρνο θαη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, 

Οη Δθπξφζσπνη  ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ φισλ ησλ φπισλ κε ηνπο επηηειείο ηνπο, 

Ο Πεξηθεξεηάξρεο θαη ν Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, 

Η ζηξαηησηηθή εγεζία ηνπ 95 ΑΓΣΔ, 

Οη δηνηθεηέο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ, ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο ηεο 

λήζνπ Κάζνπ, 

Η Φηιαξκνληθή ηεο 95 ΑΓΣΔ, 

Σν ζηξαηησηηθφ Άγεκα ηνπ Σ.Δ Καξπάζνπ, 

Δθπξφζσπνη παξνηθηαθψλ  Καζηαθψλ πιιφγσλ. 

 

Ώρα 6:00 κ.κ 

 Γηεμαγσγή 6
νπ

 Αγψλα Γξφκνπ «Καζίσλ Αγσληζηψλ» 

 Σν θφζηνο ησλ εθδειψζεσλ πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 4.981,60 €  πνπ αθνξά ηα έμνδα γηα ηνλ 

ενξηαζκφ, ήηνη: 

  1.- 580,00 επξψ γηα ηελ ελνηθίαζε ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

  2.- 200,00 επξψ γηα ηελ εθηέιεζε κεηαθνξάο πιηθψλ. 

  3.- 315,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα παξαδνζηαθψλ γιπθηζκάησλ (κνζρνπνχγθηα, μπιηθφπηηηεο θ.,ι.π). 

  4.- 140,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα αλακλεζηηθψλ ζηνπο εθιεθηνχο Καιεζκέλνπο. 

  5.- 870,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα αλακλεζηηθψλ γηα ηνλ αγψλα δξφκνπ  «Καζίσλ Αγσληζηψλ». 

  6.- 135,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ – ρπκψλ. 

  7.- 430,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα ζεκαηψλ θαη ιαβάξσλ.  

  8.- 1391,60 επξψ γηα ηελ παξάζεζε γεχκαηνο ζηνπο εθιεθηνχο Καιεζκέλνπο.  

  9.- 161,00 επξψ γηα ηελ παξάζεζε γεχκαηνο ζην άγεκα ηηκψλ ζηνπο εθιεθηνχο Καιεζκέλνπο. 

10.- 200,00 επξψ γηα ηελ ελνηθίαζε δσκαηίσλ γηα ηελ Φηιαξκνληθή ηεο 95 ΑΓΣΔ. 

11.- 375,00 επξψ γηα ηελ ελνηθίαζε δσκαηίσλ γηα ηνπο εθιεθηνχο Καιεζκέλνπο. 

ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΕΙ-6ΜΞ



12.- 87,40 επξψ γηα  19 αθηνπιντθά εηζηηήξηα Κάξπαζν - Κάζν αγήκαηνο. 

13.- 96,60 επξψ γηα  21 αθηνπιντθά εηζηηήξηα Κάζν - Κάξπαζν αγήκαηνο. 

 

 

 

Καη θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ. 

Η δέζκεπζε ηεο πίζησζεο έγηλε κε ηελ ππ΄ αξηζ 130/2013 έθζεζε αλάιεςεο απφ ηνλ  Κ.Α.Δ. 15/6471. 

       Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη είδε ηνλ δεκνηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ νηθ. Έηνπο 2013. 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

1. ηε ζεκαζία ηεο εθδήισζεο γηα ηελ Κάζν ηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαη Παλειιαδηθά,  

2. φηη ε δαπάλε δελ μεπεξλά ην πξνζήθνλ κέηξν, 

3. ε εθδήισζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ, 

4. ηελ αλάγθε απφδνζεο ηηκήο ζηνπο εξσηθά πεζφληεο πξνγφλνπο καο θαη ηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή ηνπ 

λεζηνχ κε ην Οινθαχησκα, 

5. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν 3463/2006, 

     Δηζεγνχκαη ζην ψκα: 

  1. Σελ έγθξηζε δηνξγάλσζεο ησλ αλσηέξσ εθδειψζεσλ ηελ 6 & & 7-6-2013. 

  2. Σελ παξάζεζε δεμίσζεο – γεχκαηνο θαη θηινμελίαο θαη δηακνλήο γηα ηνπο επίζεκνπο παξαβξηζθφκελνπο   

       ζηελ εθδήισζε φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

  3. Σελ παξάζεζε γεχκαηνο θαη θηινμελίαο θαη δηακνλήο γηα ηεο Φηιαξκνληθήο ηεο 95 ΑΓΣΔ θαη ην Άγεκα  

      ησλ  Δλφπισλ Γπλάκεσλ  γηα ηελ εθδήισζε φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

  4. Σελ πξνκήζεηα αλακλεζηηθψλ . 

  5. Σελ πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ – ρπκψλ. 

  6. Σελ πξνκήζεηα γηα ηνλ ζεκαηνζηνιηζκφ. 

  7. Σελ εμππεξέηεζε γηα ηηο κεηαθνξέο . 

  8. Σελ πιεξσκή αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ Αγήκαηνο. 

  9. Σελ ελνηθίαζε ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

10. Σελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνχ  4.981,60 €  ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 15/6471ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, 

νηθνλνκηθνί έηνπο 2013 ». 

Αθνινχζεζαλ εξσηήζεηο ηνπνζεηήζεηο απφ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α π ο θ α ζ ί δ ε η : 

 

 

Α.- Δγθξίλεη γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 189
εο

 επεηείνπ ηνπ Οινθαπηψκαηνο ηεο Κάζνπ  ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δαπαλψλ : 

  1.- 580,00 επξψ γηα ηελ ελνηθίαζε ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

  2.- 200,00 επξψ γηα ηελ εθηέιεζε κεηαθνξάο πιηθψλ. 

  3.- 315,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα παξαδνζηαθψλ γιπθηζκάησλ (κνζρνπνχγθηα, μπιηθφπηηηεο θ.,ι.π). 

  4.- 140,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα αλακλεζηηθψλ ζηνπο εθιεθηνχο Καιεζκέλνπο. 

  5.- 870,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα αλακλεζηηθψλ γηα ηνλ αγψλα δξφκνπ  «Καζίσλ Αγσληζηψλ». 

  6.- 135,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ – ρπκψλ. 

  7.- 430,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα ζεκαηψλ θαη ιαβάξσλ.  

  8.- 1391,60 επξψ γηα ηελ παξάζεζε γεχκαηνο ζηνπο εθιεθηνχο Καιεζκέλνπο.  

  9.- 161,00 επξψ γηα ηελ παξάζεζε γεχκαηνο ζην άγεκα ηηκψλ ζηνπο εθιεθηνχο Καιεζκέλνπο. 

10.- 200,00 επξψ γηα ηελ ελνηθίαζε δσκαηίσλ γηα ηελ Φηιαξκνληθή ηεο 95 ΑΓΣΔ. 

11.- 375,00 επξψ γηα ηελ ελνηθίαζε δσκαηίσλ γηα ηνπο εθιεθηνχο Καιεζκέλνπο. 

12.- 87,40 επξψ γηα  19 αθηνπιντθά εηζηηήξηα Κάξπαζν - Κάζν αγήκαηνο. 

13.- 96,60 επξψ γηα  21 αθηνπιντθά εηζηηήξηα Κάζν - Κάξπαζν αγήκαηνο. 

 

 

Β.- Φεθίδεη πίζησζε 4.981,60 €  γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 189
εο

 επεηείνπ ηνπ Οινθαπηψκαηνο ηεο Κάζνπ, ε 

νπνία ζα  βαξχλεη ηνλ δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013  Κ.Α.Δ. 15/6471. 
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Γ.- Η απφθαζε πάξζεθε κεηνςεθνχλησλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ θ.  Μαλνχζνπ Δκκαλνπήι, Νηθνιάνπ 

Ισάλλε θαη Ιεξνκνλάρνπ Μελά νη νπνίνη πξνηείλνπλ λα κελ θαιεζηεί θαλέλα πνιηηηθφ πξφζσπν πιελ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο θπβέξλεζεο. 

 

 Ο θ. Μαλνχζνο παξαηήξεζε φηη καο έρνπλ μεράζεη θαη θπξηνιεθηηθά καο έρνπλ μεπνπιήζεη. 

    

Η απφθαζε πήξε α/α 52/2013 

Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 

        Ο Πρόεδρος   Ο Αληηδήκαρτος                  
Τπ: Ισάλλεο Μηρ. Αζπξάο          Τπ: Γεψξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο 

   

     Σα Μέιε 

Ισάλλεο Μνλδάλνο 

Μελάο Ιεξνκφλαρνο  

Κσλζηαληίλνο Μελάο  

Φσηεηλή Αξπαηδή  

Δκκαλνπήι νθίιιαο 

Δκκαλνπήι Μαλνχζνο 

Ισάλλεο Νηθνιάνπ  

Δπαγγειία Γεκεηξίνπ  

        

   Αθρηβές Απόζπαζκα      

από ηο Βηβιίο Πραθηηθώλ   
 

   Ο Αληηδήκαρτος Κάζοσ Η Δηδηθή Γρακκαηέας 

 

 

 

      Γεψξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο                                  Φσηεηλή Ι. Φηιηππίδε 
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