
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 10
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 59/2011. 

                                                                           Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                     Δνξηαζκόο 187
εο

 επεηείνπ ηνπ Οινθαπηώκαηνο ηεο Κάζνπ.. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 17 Μαίνπ 2011 εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 17:00  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ κε 

αξηζκ. πξση. 1427/12-5-2011 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 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο              1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

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

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

4.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

6.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄           

9.- Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

         Ο   Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ 

Πξόεδξν ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Κάζνπ θ. Μαξία Φξαγθνύιε ε νπνία εμέζεζε 

ηα παξαθάησ: 

Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ζε ζπλεδξίαζή ηεο απνθάζηζε ν 

ενξηαζκόο ηεο 187εε Δπεηείνπ από ην Οινθαύησκα ηεο Κάζνπ λα είλαη δηήκεξνο. Σελ 

παξακνλή 6 Ινπλίνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί εθδήισζε θαηάζεζεο ζηεθάλσλ ζηηο πεξηνρέο 

ΑΝΣΙΠΔΡΑΣΟ θαη ΛΑΓΚΑ, όπνπ έγηλε ε απόβαζε ησλ Σνύξθσλ θαη ε θαζνξηζηηθή 

ηειηθή κάρε αληίζηνηρα κε πξνζθιεηήξην πεζόλησλ. ηελ ζπλέρεηα ζα πξνζθεξζνύλ 

παξαδνζηαθά γιπθά θαη αλαςπθηηθά  ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο, ιακπαδεθνξία από 

καζεηέο ηνπ λεζηνύ θαη παξνπζίαζε παξαδνζηαθώλ ρνξώλ από ζπγθξνηήκαηα ηνπ 

λεζηνύ. 

Σελ εκέξα ηεο ενξηήο 7 Ινπλίνπ ν Γήκνο ζα ππνδερζεί ηνπο επίζεκα πξνζθαιεζκέλνπο 

ηνπ ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ, όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύζθεςε θαη ζα αλαθεξζνύλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην λεζί. Θα αθνινπζήζεη δνμνινγία, θαηά ηελ νπνία ζα 

εθθσλεζεί ν παλεγπξηθόο ηεο εκέξαο, επηκλεκόζπλε δέεζε θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ 

ζην κλεκείν ησλ Ηξώσλ. Θα αθνινπζήζεη παξέιαζε ηεο καζεηηώζαο λενιαίαο. 

Γεύκα ζα παξαηεζεί ζηνπο επίζεκα πξνζθαιεζκέλνπο ηνπ Γήκνπ κε ηελ παξνπζία ησλ 

δεκνηηθώλ πκβνύισλ θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

ενξηαζκνύ. 



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

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Κάζνπ θαη είδε ηνλ δεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό νηθ. Έηνπο 

2011, 

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ σ λ α : 

 

Α.-  Δγθξίλεη ηνλ ενξηαζκό ηεο 187
εο

 Δπεηείνπ από ην Οινθαύησκα ηεο Κάζνπ, όπσο 

αθξηβώο ηνλ  εηζεγήζεθε ε Πξόεδξνο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Κάζνπ θ. Μαξία 

Φξαγθνύιε. 

2.- Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηνλ ενξηαζκό ύςνπο 5.000,00 

επξώ ζα βαξύλεη ηνλ δεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό νηθ. Έηνπο 2011 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 

15/6471, ζύκθσλα κε ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεί πνπ ζα εθδνζνύλ (ηηκνιόγηα, Γειηία 

παξνρήο Τπεξεζηώλ θ.ι.π.). 

 

       Η απόθαζε πήξε α/α/ 59/2011. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: Μ.  ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ              ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ                     

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

             ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


