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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Από ην πξαθηηθό ηεο 13/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 
Αξηζ. Απόθαζεο  229/2011 

 
«Πεξί έγθξηζεο κειέηεο ηωλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεωλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο». 

 

   ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή θαη ψξα 
18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 
13/11-07-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 

  Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα ηα είθνζη δχν  (22) δειαδή:  

                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο  πξφεδξνο 1. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο (ρεη.211/2011 Α.Γ..) 

2. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 2. Αιεηθέξε Παλαγηψηα 

3. Θαινγεξίλεο Ζιίαο 3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
4. Θνιιηάθνο Ησάλλεο 4. Υαξακήο Αληψληνο 

5. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 5. Θξππσηφο Παλαγηψηεο 
6. Ιχξαο Υαξάιακπνο   

7. Καξνχζεο Υξάιακπνο   
8. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   

9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   

10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ησάλλεο   

12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   

14. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   

15. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο   
16. Κηραιφπνπινο Κηραήι   

17. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
18. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   

19. Σζάθνο Πέηξνο   
20. Υξηζηάθνο ηαχξνο   

21. Κέληεο Γεψξγηνο   

22.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   
  

Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
 Απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ. Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο 

Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειψλαο, Κάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο 
Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Θνπξθνχιεο Υαξάιακπνο Άλσ Θαζηαλέαο, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Διέαο, 

Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ,  Βαξβαξέζνο Γεψξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Ιηξψλ, 
Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θιεξνλφκνο Θσλ/λνο 

Σ.Θ. Σαιάλησλ,  Ρνβάηζνο Κηραήι Σ.Θ. Υάξαθα. 
  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ. 

   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιφγν ζην δεκνηηθφ ζχκβνπιν Θ. Καπξνκηράιε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ παξαζεξηζηψλ, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηφλσζε 
ηεο πεξηνρήο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλνπλ δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λένπ 

Γήκνπ, νη νπνίεο φπσο είλαη γλσζηφ έρνπλ θαζηεξσζεί πξν πνιιψλ εηψλ ζηνπο πξψελ Γήκνπο. 
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 Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη ζπληαρζεί ζρεηηθή κειέηε, ηελ νπνία πξέπεη λα εγθξίλνπκε πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εθδειψζεηο απηέο. 

  Δπίζεο εηζεγνχκαη θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 
 Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ αλήθεη ζην Λ.Π. ηνπ Γήκνπ 

«Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ», πιελ φκσο επεηδή ε δεκνζίεπζε 
ηεο πξάμεο ζχζηαζήο ηνπ ζην ΦΔΘ θαζπζηέξεζε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ θαη επεηδή νξηζκέλεο απφ ηηο εθδειψζεηο αθνξνχλ ενξηαζηηθέο επεηείνπο (π.ρ. Απειεπζέξσζε 

Κνλεκβάζηαο 23 Ηνπιίνπ), πξέπεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
εθδειψζεσλ γηα θέηνο. Χο εθ ηνχηνπ ην πνζφ ησλ 98.500 € πνπ είλαη ην θφζηνο ησλ εθδειψζεσλ, λα 

αθαηξεζεί απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γήκνπ πξνο ην Λ.Π., ην νπνίν ζα δηαηίζελην απφ 
ην Λ.Π., εάλ πξαγκαηνπνηνχζε απηφ ηηο εθδειψζεηο. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Καπξνκηράιε, έιαβε ππφςε ηνπ, ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ησλ άξζξσλ 155, 158 & 161 ηνπ Λ. 3463/2006 (Γ.Θ.Θ.), ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ απφ 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο, ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 23 

παξ. 5 Λ. 3536/2007) θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε: 
        Απνθαζίδεη ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Αλακνξθψλεη ην δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2011, γηα ηνπο αλσηέξσ αλαθεξνκέλνπο 
ιφγνπο, σο εμήο: 

 Απφ ηνλ ΘΑ 00-6715.001 «Δπηρνξήγεζε Λ.Π.Γ.Γ.» κεηαθέξεη πίζησζε 94.700 € απφ ηελ ππάξρνπζα 

πίζησζε ησλ 545.000 € θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ ζηνλ ΘΑ 15-6471.001 γξάθεη φκνηα πίζησζε 

94.700 € κε ηίηιν «Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 2011», ηελ νπνία θαη ςεθίδεη.  
 

Β. Δγθξίλεη ηελ απφ 08/07/2011 κειέηε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2011, ε νπνία 
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εθδειψζεηο, ηηο νπνίεο δηνξγαλψλεη 

ν Γήκνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 παξ. 3 εδάθ. α’ ηνπ Λ. 3463/06: 
 

 Κπνδάο Σ.Θ. Αζσπνχ: Σνπξλνπά Beach Volley απφ 22 έσο 26-7-2011  

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 
Θχπειια-Κεηάιιηα 500 € 

Παξάζεζε γεπκάησλ 1.000 € 
Δλδπκαζία νκάδσλ 1.000 € 

 

 Κνλεκβάζηα: Έλαξμε εβδνκάδαο Θαιψλ Σερλψλ (δσγξαθηθή, γιππηηθή, θφζκεκα, ρεηξνηερλία θηι)   
απφ 22-7 έσο 29-7 2011  

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 
Παξάδνζε καζεκάησλ 1.500 € 

 

 Κνλεκβάζηα: Βξαδηά Παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζηηο 22-7-2011 
ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 

Παξάζεζε γεχκαηνο 1.200 € 
 

 Κνιάνη: Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ ρνξψλ απφ ην κνπζηθνρνξεπηηθφ ζπγθξφηεκα  
«Κχινη» ζηηο 22-7-2011 

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 

Δλνηθίαζε δσκαηίσλ 700 € 
Παξάζεζε γεχκαηνο 500 € 

 
 Κνλεκβάζηα: επέηεηνο Απειεπζέξσζεο ζηηο 23/7/2011 

πλαπιία κε ην Γηψξγν Τδξαίν θαη ηε νθία Κηραειίδνπ, ακνηβή 7.000 € 

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ αθφκε νη εμήο δαπάλεο: 
Αγνξά μπιείαο γηα θαηαζθεπή ηεο Γνιέηαο 3.000 € 

Ρίςε βεγγαιηθψλ-ακνηβή ππξνηερλνπξγνχ 3.500 € 
 

 Κνλεκβάζηα: Κνπζηθή βξαδηά ζηελ πιαηεία ηνπ Διθφκελνπ ζηηο 24-7-2011, δαπάλεο  ακνηβήο 
νξρήζηξαο 1.000 €.  

 

 Αζσπφο: Θέαηξν ζθηψλ ζηηο 24-7-2011, δαπάλεο ακνηβήο ζεάηξνπ 400 € 
 

 Κνιάνη: Ιατθφ γιέληη ενξηαζκνχ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο πνιηνχρνπ ησλ Κνιάσλ ζηηο 25-7-2011, 
δαπάλεο ακνηβήο ηεο νξρήζηξαο 5.000 € 
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 Κνλεκβάζηα: πλαπιία κε ηε Λάληηα Γνπάηλκπεξγθ ζην Θάζηξν, ζηηο 25/7/2011 δαπάλεο ακνηβήο 

ηεο ζπλαπιίαο 7.000 € 

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ αθφκε νη εμήο δαπάλεο: 
Δλνηθίαζε δσκαηίσλ 400 € 

 
 Κνιάνη: Παηδηθφ πξφγξακκα ζηηο 26-7-2011, δαπάλεο ακνηβήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 500 € 

 

 Πιχηξα: Θεαηξηθή παξάζηαζε  κε ην έξγν «Ζ απιή ησλ ζαπκάησλ» 27-7-2011, αδαπάλσο. 
 

 Κνιάνη: Θεαηξηθή παξάζηαζε  κε ην έξγν «Ζ απιή ησλ ζαπκάησλ» 31-7-2011. 
ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ αθφκε νη εμήο δαπάλεο: 

Παξάζεζε γεχκαηνο 500 €. 
 

 Κνιάνη: Θεαηξηθή παξάζηαζε κε ην ηάζε Φάιηε ζηηο 28-7-2011, αδαπάλσο. 

 
 Κεηακφξθσζε ΓΔ Κνιάσλ: Σνπξλνπά κπάζθεη ζηηο 28-7-2011  

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 
Δλδπκαζία νκάδσλ δαπάλεο 800 €. 

 

 Λεάπνιε: πλαπιία κε ηε Κάξζα Φξηηδήια ζηηο 28-7-2011 δαπάλεο ακνηβήο ζπλαπιίαο 3.000 € 
 

 Λεάπνιε: «Γηπιή Γίεζε» Κίλη θνλζεξη Ρνθ ηλ ζακεξ ζηηο 29-7-2011 ακνηβήο 400 € 
 

 Πάθηα ΓΔ Κνιάσλ:  Αλαπαξάζηαζε παξαδνζηαθνχ γάκνπ ζηηο 29-7-2011  
ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 

Ακνηβή νξρήζηξαο 1.200 € 

 
 Ιάρη ΓΔ Λεάπνιεο: Παηδηθφ Πξφγξακκα ζηηο 29-7-2011, ακνηβήο 800 € 

 
 πθηά ΓΔ Κνιάσλ: Γηνξηή θξαζηνχ ζηηο 30-7-2011, ακνηβήο ζπλαπιίαο 2.000 € 

 

 Γαηκνληά ΓΔ Αζσπνχ: Έθζεζε θσηνγξαθίαο ζηηο 30-7-2010, δαπάλεο 500 € 
 

 Διηά ΓΔ Κνιάσλ: πλαπιία κε ηε Κάξζα Φξηηδήια ζηηο 8-8-2011, ακνηβήο 2.500 € 
 

 Λεάπνιε: Θεαηξηθή παξάζηαζε κε ην ηάζε Φάιηε ζηηο 30-7-2011, αδαπάλσο. 

 
 Παπαδηάληθα ΓΔ Αζσπνχ: Ακπγδαινηζαθίζκαηα παηδηθφ δξψκελν ζηηο 30/7/2011, δαπάλεο 500 € 

 
 Κνλεκβάζηα: Θεαηξηθή παξάζηαζε κε ην ηάζε Φάιηε 31-8-2011, αδαπάλσο. 

 
 Πιχηξα (εξεηπσκέλν ζπίηη) ΓΔ Αζσπνχ: Θεαηξηθή παξάζηαζε «Άιθεζηε» απφ ην ζεαηξηθφ 

εξγαζηήξη ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Ιπθείνπ Κνιάσλ, ζηηο 31-7-2011 

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 
Παξάζεζε γεχκαηνο δαπάλεο 300 € 

 
 Πιχηξα ΓΔ Αζσπνχ: Δγθαίληα έθζεζεο δσγξαθηθήο ζηηο 1-8-2011 

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 

Πξνζθνξά αλαςπθηηθψλ δαπάλεο 100 € 
 

 Πιχηξα ΓΔ Αζσπνχ: πλαπιία κε ηε Κειίλα Αζιαλίδνπ ζηελ Πιχηξα ζηηο 1-8-2011, ακνηβήο 
ζπλαπιίαο 4.900 € 

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ αθφκε νη εμήο δαπάλεο: 
Δλνηθίαζε δσκαηίσλ δαπάλεο 200 € 

 

 Αξράγγεινο ΓΔ Αζσπνχ: πλαπιία ηεο Φηιαξκνληθήο Κνιάσλ ζηηο 2-8-2011, αδαπάλσο. 
 

 Θππαξίζζη ΓΔ Εάξαθα:  Παηδηθφ πξφγξακκα κε θνπζθσηά θαη θιφνπλ ζηηο 2-8-2011, δαπάλεο 300 € 
 

 Άγηνο Ληθφιανο ΓΔ Βνηψλ: Έθζεζε θσηνγξαθίαο- Βξαδηά θηλεκαηνγξάθνπ θ.η.ι. απφ 2 έσο 10-8-

2011, δαπάλεο 2.500 € γηα ελνηθίαζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, επεμεξγαζία θαη εθηχπσζε 
θσηνγξαθηψλ.  
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 Λεάπνιε: Θεαηξηθφ Α’ Ιπθείνπ (ηα επαγγέικαηα πνπ εμαθαλίζηεθαλ δσληαλεχνπλ κέζα απφ 

ζεαηξηθά δξψκελα) ζηηο 3-8-2011, αδαπάλσο. 
 

 Κνλεκβάζηα (Θάζηξν): Θεαηξηθή παξάζηαζε «Άιθεζηε» απφ ην ζεαηξηθφ εξγαζηήξη ηνπ Γπκλαζίνπ 
θαη Ιπθείνπ Κνιάσλ ζηηο 3-8-2011  

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 

Παξάζεζε γεχκαηνο δαπάλεο 700 €. 
 

 Κνιάνη: Θεαηξηθή παξάζηαζε κε ην Υάξξπ Θιηλ ζηηο 4-8-2011, αδαπάλσο. 
 

 Γέξαθαο ΓΔ Εάξαθα: πλαπιία ηεο Φηιαξκνληθήο Κνιάσλ, ζηηο 5-8-2011, αδαπάλσο. 
 

 Φνηλίθη ΓΔ Αζσπνχ: Βξαδηά θηλεκαηνγξάθνπ 5-8-2011, δαπάλεο 600 € 

 
 Πιχηξα ΓΔ Αζσπνχ: 12ε πλάληεζε Φηιαξκνληθψλ ζηηο 6-8-2011 

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 
Παξάζεζε γεχκαηνο ζηνπο καζεηέο ησλ Φηιαξκνληθψλ, δαπάλεο 1.000 € 

 

 Ρεηρηά ΓΔ Εάξαθα: πλαπιία κε ηε Κάξζα Φξηηδήια ζηηο 9-8-2011, ακνηβήο 2.500 € 
 

 Λεάπνιε:  Έλαξμε ηνπξλνπά Κπάζθεη απφ 10 έσο 16 Απγνχζηνπ, δαπάλεο 300 € γηα θχπειια-
κεηάιιηα. 

 
 Κνλεκβάζηα: πλάληεζε Φηιαξκνληθψλ ζηηο 11-8-2011, αδαπάλσο. 

 

 Καξαζηάο ΣΘ Διίθαο ΓΔ Βνηψλ: «Καξαζηάδα» Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο – Παηδηθφ πξφγξακκα απφ 11 
έσο 13-8-2011  

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 
Παξάζεζε γεχκαηνο 800 € 

Θχπειια-κεηάιιηα 200 €  

 
 Πιχηξα ΓΔ Αζσπνχ: Παηδηθνί Αζιεηηθνί αγψλεο (πνδειαηνδξνκίεο, αγψλεο ηαρχηεηαο, 

ηζνπβαινδξνκίεο, ζθαηξνβνιία) ζηηο 7-8-2011 
ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 

Κεηάιιηα – Θχπειια δαπάλεο 300 € 

 
 Πιχηξα ΓΔ Αζσπνχ: Παηδηθφ ςπραγσγηθφ πξφγξακκα κε ηνπο θιφνπλ Πίπη θαη Παθ Πνπθ καδί κε ηε 

Κίλη θαη ην Κίθπ θαη ην κάγν «Όλαξ» ζηηο 7-8-2011, ακνηβήο 400 € 
 

 Γέξαθαο ΓΔ Εάξαθα: Παηδηθφ πξφγξακκα ζηηο 10-8-2011, δαπάλεο 350 € 
 

 Θππαξίζζη ΓΔ Εάξαθα: πλαπιία Φηιαξκνληθήο Κνιάσλ ζηηο 10-8-2011, αδαπάλσο. 

 
 Λεάπνιε: Κνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Υαίλεδεο ζηηο 8-8-2011, ακνηβήο 6.600 € 

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ αθφκε νη εμήο δαπάλεο: 
Δλνηθίαζε δσκαηίσλ δαπάλεο 400 € 

 

 Διηά ΓΔ Κνιάσλ: Βξαδηά θηλεκαηνγξάθνπ ζηηο 30-7-2011 δαπάλεο 600 € γηα ελνηθίαζε 
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, επεμεξγαζία θαη εθηχπσζε θσηνγξαθηψλ.  

 
 Λεάπνιε: Σνπξλνπά ζθάθη 13 & 14-8-2011, δαπάλεο 300 € 

 
 Ρεηρηά ΓΔ Εάξαθα: Αζιεηηθνί αγψλεο - Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζηηο 14-8-2011  

ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο απηήο, ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο: 

Παξάζεζε γεχκαηνο 1.000 € 
Θχπειια-κεηάιιηα 300 € 

Δλδπκαζία νκάδσλ 700 € 
 

 Ρεηρηά ΓΔ Εάξαθα:  Αλαβίσζε παξαδνζηαθνχ γάκνπ ζηηο 17-8-2011, αδαπάλσο. 

 
 Ρεηρηά ΓΔ Εάξαθα:  Φεζηηβάι ρνξνχ ζηηο 18-8-2011, αδαπάλσο. 
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 Κνλεκβάζηα: «Ρίηζηα» ζπλάληεζε ρνξσδηψλ Λαππιίνπ θαη Ρηδψλ ζηηο 18-8-2011, δαπάλεο 1.200 € --

--- γηα παξάζεζε γεχκαηνο. 
 

 Παπαδηάληθα ΓΔ Αζσπνχ: Γηνξηή χθνπ ζηηο 21-8-2011, ακνηβή νξρήζηξαο 500 € 
 

 Κνλεκβάζηα: πλαπιία κε ην Γηάλλε Υαξνχιε ζηηο 26-8-2011, ακνηβή ζπλαπιίαο 2.500 € 

 
 Πιήξε ερεηηθή θάιπςε ησλ εθδειψζεσλ, δαπάλεο κέρξη 9.000 €. 

 
 Θαηαζθεπή θηλεηψλ εμέδξσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ εθδειψζεσλ, δαπάλεο κέρξη 6.500 €. 

 Δλνηθίαζε θαζηζκάησλ δαπάλεο κέρξη 800 €. 

 Βηληενζθφπεζε-θσηνγξάθεζε ησλ εθδειψζεσλ, δαπάλεο κέρξη 600 €. 

 Αγνξά πθάζκαηνο (θφδξαο) γηα επηθάιπςε ησλ εμεδξψλ, δαπάλεο κέρξη 350 €. 

 Δθηχπσζε αθηζψλ, πξνγξακκάησλ, πξνζθιήζεσλ ησλ εθδειψζεσλ  θιπ δαπάλεο κέρξη 1.500 €. 

Κεηνςεθνχλησλ ησλ: 

θ. ηαζάθε, ν νπνίνο ςεθίδεη φιεο ηηο εθδειψζεηο εθηφο απφ ηηο πέληε ζπλαπιίεο. 

θ. Ληθνιηλάθνπ ν νπνίνο ςεθίδεη επηρνξεγήζεηο φπσο γηα ηελ ΑΙΘΖΣΖ, ηελ απιή ησλ ζαπκάησλ, ηνπο 

ΚΤΙΟΤ θαη γεληθά φηη αθνξά παξαγσγή πνιηηηζκνχ ζηνλ ηφπν, ηα ππφινηπα ηα θαηαςεθίδεη. 

 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  229/2011. 

    
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 

       Ο Πξφεδξνο                          Ο Γξακκαηέαο                 Σα   Κέιε 
 Αβδνχινο πχξνο  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Κνιάνη 20-07-2011 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

   Κέληεο Γεψξγηνο Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 

Θαινγεξίλεο Ζιίαο 

Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 

Ιχξαο Υαξάιακπνο 
Καξνχζεο Υαξάιακπνο 

Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 

Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 

νπξιάο Ησάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 

ηαζάθεο Παλαγηψηεο 

Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο 

Κηραιφπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 

Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 

Υξηζηάθνο ηαχξνο 

Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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