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απφ ην 15ν πξαθηηθφ ηεο 27-8-2013 ζπλεδξηάζεσο ηνπ  

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Κάζνπ 

 

 

Θέμα: «Συμμετοχή  Δήμου Κάςου ςε πολιτιςτική εκδήλωςη (Γιορτή του Μελιοφ 2013)». 

   

 

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα  27ε Απγνχζηνπ 2013 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00  

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε κεηά απφ ηειεθσληθή 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  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη φηη ππάξρεη 

λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 8 κέιε, ήηνη: 

 

 Παξφληεο      Απφληεο 

1.Ησάλλεο   Αζπξάο      Πξφεδξνο           1. Φσηεηλή Αξπαηδή  αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθε 

2.Μαξία Φξαγθνχιε      Γξακκαηέαο       2. Δκκαλνπήι Μαλνχζνο αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθε  

3.Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο  Μέινο       3. Ησάλλεο Νηθνιάνπ αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθε  

4.Μελάο Ηεξνκφλαρνο      Μέινο                4. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθε  

5.Αληψληνο Υαηδεπέηξνπ   Μέινο       5. Ησάλλεο Μνλδάλνο αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθε 

6. Κσλζηαληίλνο Μελάο      Μέινο 

7. Δκκαλνπήι νθίιιαο      Μέινο 

8. Αληψληνο Εάγνξαο      Μέινο 

 

Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Σν ψκα απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Γ. (άξζξν 95 παξ.4 Ν.3463/2006) 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο  ην  3
ν
 ζέκα  εμέζεζε φηη: 

Ο Πνιηηηζηηθφο Δμσξατζηηθφο χιινγνο Αγίαο Μαξίλαο κε επηζηνιή ηνπ δεηάεη απφ ην Γήκν λα αλαιάβεη 

ηελ ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ -  Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Καξπάζνπ Κάζνπ  ηεο 

θαζηεξσκέλεο πιένλ εθδήισζεο ηεο «Γηνξηήο ηνπ Μειηνχ 2013». Ζ ζπγθεθξηκέλε γηνξηή πξνάγεη θαη 

πξνβάιεη ηα ηνπηθά πξντφληα ηνπ λεζηνχ αθελφο θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε αθεηέξνπ. ηελ 

γεληθφηεξε απηή πξνζπάζεηα έρνπλ πξνζθιεζεί θαη έρνπλ απνδερζεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδήισζε ηα 

κέιε ηνπ ρνξεπηηθνχ Οκίινπ Υαλίσλ «Ο Φεινξείηεο». Ζ πξφηαζε είλαη ν Γήκνο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

γηνξηή κε ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξψ, θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

 α. Γηα ηε θηινμελία (Γηακνλή – Γηαηξνθή - Μεηαθίλεζε) κνπζηθνρνξεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο «Ο 

Φεινξείηεο»  1.950,00 επξψ 

β. Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ(πιηθά ,πνηά θ.α.) 600,00 επξψ 

γ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ δηαθφζκεζεο θαη ζηνιηζκνχ 150,00 επξψ 

δ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ άξηνπ (ηπξνπηηάθηα θ.α.)   300,00 επξψ  

 

Σν Γ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβε ππφςε  

• Σελ απφ 22/08/2013 πξφηαζε ηνπ  Πνιηηηζηηθνχ Δμσξατζηηθνχ πιιφγνπ Αγίαο Μαξίλαο  

• Σνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ Γηνξηήο ηνπ Μειηνχ έηνπο 2013 

ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΕΙ-3ΤΒ



• Σελ αλάγθε πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (κέιη) 

 

 

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

 

1.- Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή κε ηελ Π.Ν.Α. θαη  ηνλ Πνιηηηζηηθφ Δμσξατζηηθφ χιινγν Αγίαο Μαξίλαο  ζηελ 

θαζηεξσκέλε πιένλ εθδήισζε ηεο «Γηνξηήο ηνπ Μειηνχ» θαη λα θαιχςεη κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ην 

πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ ( #3.000,00# €), σο εμήο: 

α. Γηα ηε θηινμελία (Γηακνλή – Γηαηξνθή - Μεηαθίλεζε) κνπζηθνρνξεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο «Ο 

Φεινξείηεο»  1.950,00 επξψ 

β. Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ(πιηθά ,πνηά θ.α.) 600,00 επξψ 

γ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ δηαθφζκεζεο θαη ζηνιηζκνχ 150,00 επξψ 

δ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ άξηνπ (ηπξνπηηάθηα θ.α.)   300,00 επξψ  

2.- Φεθίδεη πίζησζε 3.000,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 15/6471 ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2013. 

 

 

Ζ απφθαζε πήξε α/α 89/2013 

 

        Ο Πξφεδξνο     Ο Γήκαξρνο                         Ο Αληηδήκαξρνο 

Τπ: Ησάλλεο Μηρ. Αζπξάο   Τπ: Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηφθξηηνο    Τπ: Γεψξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο 

   

     Σα Μέιε 

Μαξία Φξαγθνχιε 

Μελάο Ηεξνκφλαρνο 

Κσλζηαληίλνο Μελάο 

Αληψληνο Υαηδεπέηξνπ  

Δκκαλνπήι νθίιιαο  

Αληψληνο Εάγνξαο  

 

     

  

Αθξηβέο Απφζπαζκα      

απφ ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ   

 

 

  Ο Γήκαξρνο Κάζνπ      Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 

 

Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηφθξηηνο     Φσηεηλή Η. Φηιηππίδε 
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