
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 12
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 74/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                     Τπνηξνθίεο Ιδξύκαηνο Βαξδαβά. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 28 Ινπλίνπ 2011 εκέξα Σξίηε 

θαη ώξα 18:30  ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ 

κε αξηζκ. πξση. 1994/22-6-2011 πξόζθιεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ 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.- Ισάλλεο Αζπξάο, Πξόεδξνο  

 2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ     

 3.- Μαξία Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο             2.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, εθηόο Κάζνπ 

 4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο           3.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, εθηόο Κάζνπ 

 5.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                4.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

 8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

 9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

       Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη 

ζύκθσλα κε ηελ δηαζήθε ηνπ αείκλεζηνπ ζπκπαηξηώηεο καο Ηιία Βαξδαβά, ηα έζνδα 

από ην αθίλεην, πνπ παξερώξεζε ζηνλ Γήκν καο, δηαηίζεληαη θαη γηα ηελ θαηαβνιή 

ππνηξνθίαο ζε έλαλ ή δύν άπνξνπο Καζηώηεο από παηέξα ή κεηέξα θνηηεηέο 

Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο έσο όηνπ απνθηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο θαη αλ αξηζηνύρνη 

θαη γηα δύν ρξόληα ζην εμσηεξηθό θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

      Σν Γ.. κεηά από ζπδήηεζε, αθνύ είδε ηελ δηαζήθε ηνπ Ηιία Ι. Βαξδαβά  

 

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

 

1.-  Δγθξίλεη ηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ θαηαβνιή ππνηξνθίαο ζε δύν (2) άπνξνπο θνηηεηέο εθ παηξόο 

ή κεηξόο Καζίσλ. 

2.- Καζνξίδεη ην πνζό ησλ πεληαθνζίσλ (500,00) επξώ σο κεληαία ππνηξνθία γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ θαη΄ έηνο ζε θάζε έλαλ από ηνπο θνηηεηέο. 

3.- Η ππνηξνθία ζα θαηαβάιιεηαη  κέρξη ηεο απόθηεζεο ηνπ πηπρίνπ ζηα όξηα ηεο 

πξνβιεπόκελεο θνίηεζεο. 

 

 

       Η απόθαζε πήξε α/α/ 74/2011. 

 



 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ               

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                     ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        

                                         

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


