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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 61
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για
ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)»

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 7 του μήνα Μαρτίου του έτους 2012  ημέρα της ε-
βδομάδας Τετάρτη και ώρα 20 .00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συ-
νεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4302/2-3-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών
27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος
5. Δουδέσης Δημήτριος
6. Μπέκας Δημήτριος
7. Αδάμ Μελέτιος
8. Γραμματικός Μελέτιος
9. Μεϊντάνης Ιωάννης
10. Φλώρου Καλομοίρα
11. Σαμπάνης Γεώργιος
12. Ρόκας Περικλής
13. Λινάρδος Ιωάννης

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
15. Βασιλείου Μάριος
16. Χανιώτης Γεώργιος
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Κώνστας Ευάγγελος
20. Λιώρης Αθανάσιος
21. Κώνστα Αγλαΐα
22. Μαρούγκας Μελέτιος
23. Μονοχολιάς Μιχαήλ

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. .Κριεκούκη Ιωάννα
2. Σαββίδου –Καραμπίνη Πολ.

3. Μαρούγκα Μ.
4. Πανωλιάσκος Αθ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου και η πρόεδρος της Τ.Κ. Μάνδρας κα Ρεντού-
μη Φλώρα
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο
Γεώργιο και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα
εξής:

Με την 2.1507/οικ. 4.60 πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτι-
κών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης καλού-
νται οι Αναπτυξιακές οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του Συμπράξεις  του άρθρου
18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της
πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.2 της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16
τεύχος Β’):«Στόχος των πράξεων είναι:

Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως α-
ποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξια-
κών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία
των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη
διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσε-
ων απασχόλησης.»

Ειδικότερα το έργο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων(συμβουλευτικής, κατάρτισης,
ευαισθητοποίησης, δικτύωσης κλπ) προκειμένου να επιτευχθεί:
 Η υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων της  περιοχής, για

τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

 Η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότη-

τας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επι-

χειρηματιών και της ανάδειξης  νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστη-

ριότητας.

 Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγ-

μένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της κοινωνικής οι-

κονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχόληση

ανέργων ειδικά από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 Η μείωση της ανεργίας ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι/ες

αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,

 Η άρση κατά το δυνατόν των εμποδίων εκείνων που περιορίζουν την πρόσβαση

ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις τοπικές αγορές εργασίας,

 Η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την

παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευ-

τική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου.
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Με βάση τα παραπάνω προτείνω την συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαι-
ρών» η οποία θα λειτουργεί ως Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία βάσει του άρθρου 18
του Ν.4019/2011(ΦΕΚ 216Α)

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
-την εισήγηση του προέδρου
-την 2.1507/οικ. 4.60/23-01-2012 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
-την ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος Β’)
-το άρθρο 18 του Ν.4019/2011(ΦΕΚ 216Α)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 22 υπέρ και 1 κατά του ΔΣ της μειοψηφίας Μονοχολιά Μιχάλη .

Οι ΔΣ της μειοψηφίας Κώνστα Αγλαΐα και Μαρούγκας Μελ. δήλωσαν τα παρακάτω:
 «Κάνουμε μία γενική πολιτική τοποθέτηση έχοντας την εμπειρία χρόνων για το τι γινόταν με τέ-
τοιου είδους προγράμματα:
Δεν γνωρίζουμε κανένα συμπολίτη μας που μετά από την εκπαίδευσή του σε ένα τέτοιο πρόγραμμα
να απόκτησε τέτοιες δεξιότητες ώστε να αποκαταστάθηκε επαγγελματικά στην πορεία.
Αυτά τα προγράμματα ήταν ¨πελατειακό¨ αλισβερίσι με την κάθε εξουσία κεντρική ή δημοτική.
Το σημερινό πρόγραμμα είναι μία ¨ασπιρίνη¨ στο καρκίνωμα της ανεργίας που πλήττει την περιοχή
μας και όχι μόνο.
Δεν νομίζουμε ότι κάποιος εδώ μέσα να πιστεύει ότι θα λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας με τέ-
τοιου είδους προγράμματα.
 Μέσα σε μία περίοδο κρίσης που δουλειές δεν υπάρχουν και νέες Επιχειρήσεις δεν ανοίγουν, αντί-
θετα κλείνουν και αυτές που υπάρχουν, πώς είναι δυνατόν τα άτομα αυτά να προσληφθούν κάπου ή
αντίστοιχα να ανοίξουν μία δική τους Επιχείρηση όταν δεν έχουν τα προς το ζην;
   Και βέβαια δεν αρκεί να είσαι απλά άνεργος, πρέπει επιπρόσθετα όπως λέει το πρόγραμμα (και
δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εισήγησή σας) ότι:
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι δυνητικοί ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιπλέον να
εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
• Άτομα με αναπηρία
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
• Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
κ.λ.π.
Επομένως, είναι δυνατόν 5 τέτοια άτομα να ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις και 15
να συστήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την εισήγησή σας;
Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και εκφράζουμε τη δυσπιστία μας  για την αναγκαιότητα των προ-
γραμμάτων αυτών.
Όμως δεν θα είμαστε αρνητικοί σε αυτήν έστω την υποτυπώδη οικονομική ενίσχυση, που για εμάς
αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση-εκπαίδευση άνεργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.»

Ο ΔΣ της μειοψηφίας Μονοχολιάς Μιχάλης , δήλωσε: «Αναφέρεται ότι  στόχος του προγράμμα-
τος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας . Όμως δεν αναφέρει τι είναι ανεργία . Η ανεργία είναι το
επιχείρημα  των αφεντικών για να μειώσουν μισθούς, να κόψουν  επιδόματα, να καταργήσουν συλ-
λογικές συμβάσεις τρομοκρατώντας τους εργαζόμενους ειδικά τώρα που η κυβέρνηση του «μαύρου
μετώπου» ΠΑΣΟΚ- Νέας Δημοκρατίας καταργεί κάθε έννοια  εργασιακού δικαιώματος και συλλο-
γικής διαπραγμάτευσης
Το πρόγραμμα αυτό είναι άλλος ένας τρόπος οι εργαζόμενοι  να δουλεύουν με 2μηνα και 3μηνα
και να μην έχουν ουσιαστικά δικαίωμα στη μόνιμη εργασία και βάζει από το παράθυρο την περαι-
τέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας στους ΟΤΑ»
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1. Τη συμμετοχή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη
«Κιθαιρών» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνι-
κής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιοχή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας»
στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομά-
δες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότη-
τας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινω-
νία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013»

2. Την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας σύμ-
φωνα με τους όρους της 2.1507/οικ. 4.60/23-01-2012 και της ΚΥΑ
2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος Β’)

3. Την αποδοχή υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής ε-
πάρκειας της Σύμπραξης και τη δέσμευση του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για έγκρι-
ση του Εγχειριδίου Διαδικασιών (σύμφωνα με τις  απαιτήσεις της επάρκειας διαδικα-
σιών) μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης

4. Παρέχεται εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλί-
ας και Δήμαρχο κ. Γεώργιο Δρίκο, για να  υπογράψει την έγγραφη συμφωνία για τη
σύσταση  της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κιθαιρών» και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο
που τυχόν απαιτηθεί για τη σύσταση της Σύμπραξης ως Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας» βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011(ΦΕΚ 216Α) .
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Η απόφαση πήρε αα 61
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 8-3-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Τώρος Αθανάσιος
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος
16. Γιάννου Γεώργιος
17. Κυδώνης Αθανάσιος
18. Κώνστας Ευάγγελος
19. Λιώρης Αθανάσιος
20. Κώνστα Αγλαΐα
21. Μαρούγκας Μελέτιος
22. Μονοχολιάς Μιχαήλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 62
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οικονομική ενίσχυση Δημότη

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 7 του μήνα Μαρτίου του έτους 2012  ημέρα της ε-
βδομάδας Τετάρτη και ώρα 20 .00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συ-
νεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4302/2-3-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών
27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος
5. Δουδέσης Δημήτριος
6. Μπέκας Δημήτριος
7. Αδάμ Μελέτιος
8. Γραμματικός Μελέτιος
9. Μεϊντάνης Ιωάννης
10. Φλώρου Καλομοίρα
11. Σαμπάνης Γεώργιος
12. Ρόκας Περικλής
13. Λινάρδος Ιωάννης

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
15. Βασιλείου Μάριος
16. Χανιώτης Γεώργιος
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Κώνστας Ευάγγελος
20. Λιώρης Αθανάσιος
21. Κώνστα Αγλαΐα
22. Μαρούγκας Μελέτιος
23. Μονοχολιάς Μιχαήλ

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. .Κριεκούκη Ιωάννα
2. .Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ/

3. Μαρούγκα Μαρία
4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δή-
μαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάτα-
ξης αναφέρθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση της οικογένειας του υπαλ-
λήλου του Δήμου μας Τσιτλακίδη Νικολάου , του οποίου ο γιος είναι μόνιμα
κατακλιμένος στο σπίτι , με τεραπληγία , σε φυτική κατάσταση,  μετά από
αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η φροντίδα του είναι εξεζητημένη και ιδιαίτερα
ακριβή. Καθημερινά χρειάζεται υποσέντονα, καθετήρες , ουροσυλλέκτες,
πάνες ακράτειας , ειδικές κρέμες για την κατάκλιση κ.α. Επίσης χρειάζεται
φυσιοθεραπεία σε καθημερινή βάση, ιατρική παρακολούθηση, και συχνές
αιμοληψίες προκειμένου να παρακολουθούν οι γιατροί την επίδραση των
φαρμάκων στον οργανισμό του.
Έκθεσε ότι η καθημερινότητα του ανωτέρω υπαλλήλου και της οικογένειάς
του είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη . Αλλά ακόμα χειρότερη είναι η οι-
κονομική τους κατάσταση. Οι αμοιβές του ανέρχονται στο ποσό των 810 €
μηνιαίως και η σύζυγός του αδυνατεί να εργαστεί γιατί έχει επωμιστεί την
αποκλειστική φροντίδα του παιδιού τους, έτσι αδυνατεί όχι μόνο να καλύψει
τα απλά έξοδα περικείμενου το παιδί του να έχει τις απαραίτητες ιατρικές
φροντίδες αλλά και να συντηρήσει την οικογένειά του.
Στη συνέχεια,  πρότεινε  την επιχορήγηση του υπαλλήλου του Δήμου μας
Τσιτλακίδη Νικολάου , ύστερα και από σχετικό αίτημά του

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ΔΣ ν’ αποφανθεί σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά την εισήγηση του προέδρου  και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
του άρθρου 202 παρ 2 του Ν 3463/06

Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση  του Τσιτλακίδη Νικολάου με το ποσό των

3.000,00 €
2. Προβαίνει στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012

ως ακολούθως:
Ως προς τα έξοδα
Δημιουργία πιστώσεων

Δημιουργία
1. 00.6733.0002 Οικονομική ενίσχυση δημότη 3.000,00

Αποθεματικό 476.773,38
Νέο Αποθεματικό 473.773,38

3. Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00/6733.0002 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2012

Η απόφαση πήρε αα 62
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Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 8-3-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Τώρος Αθανάσιος
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος
16. Γιάννου Γεώργιος
17. Κυδώνης Αθανάσιος
18. Κώνστας Ευάγγελος
19. Λιώρης Αθανάσιος
20. Κώνστα Αγλαΐα
21. Μαρούγκας Μελέτιος
22. Μονοχολιάς Μιχαήλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 63
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και ψήφι-
ση αντίστοιχης πίστωσης

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 7 του μήνα Μαρτίου του έτους 2012  ημέρα της ε-
βδομάδας Τετάρτη και ώρα 20 .00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συ-
νεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4302/2-3-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών
27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος
5. Δουδέσης Δημήτριος
6. Μπέκας Δημήτριος
7. Αδάμ Μελέτιος
8. Γραμματικός Μελέτιος
9. Μεϊντάνης Ιωάννης
10. Φλώρου Καλομοίρα
11. Σαμπάνης Γεώργιος
12. Ρόκας Περικλής
13. Λινάρδος Ιωάννης

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
15. Βασιλείου Μάριος
16. Χανιώτης Γεώργιος
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Κώνστας Ευάγγελος
20. Λιώρης Αθανάσιος
21. Κώνστα Αγλαΐα
22. Μαρούγκας Μελέτιος
23. Μονοχολιάς Μιχαήλ

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. .Κριεκούκη Ιωάννα
2. Σαββίδου –Καραμπίνη Πολ.
3. Μαρούγκα Μ.

4. Πανωλιάσκος Αθ.
5.
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δή-
μαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάτα-
ξης έκθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο  ότι όπως  κάθε χρόνο έτσι και φέτος
θα εορτασθεί στο δήμο μας η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου και για τη
πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης θα απαιτηθούν:
 Έξοδα για προμήθεια αναψυκτικών ποσού 646,00 €
 Έξοδα για προμήθεια γλυκών ποσού 1.034,16 €
 Έξοδα για ηχητική κάλυψη ποσού 800,00 €
 Έξοδα για προμήθεια λουλουδιών -στεφανιών ποσού 967,85 €
 Έξοδα για προμήθεια νερών 37,29

Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει τη σχετική πί-
στωση των 3.500,00 € προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες και
κάλεσε το ΔΣ ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατά-
ξεις του άρθρου 158  παρ. 3 του Ν 3463/06

Ομόφωνα αποφασίζει

Α. Προβαίνει στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 ως
ακολούθως:

 ΕΞΟΔΑ
 Δημιουργία πιστώσεων

Δημιουργία
1. 00.6443.0001 Έξοδα για τον εορτασμό του Ευαγγε-

λισμού & 25ης Μαρτίου
3.500,00

Αποθεματικό 473.773,38
Νέο Αποθεματικό 470.273,38

Α. Ψηφίζει  πίστωση ποσού 3.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6443.0001
για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
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Η απόφαση πήρε αα 63
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 8-3-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Τώρος Αθανάσιος
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Μεϊντάνης Ιωάννης
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος
15. Χανιώτης Γεώργιος
16. Γιάννου Γεώργιος
17. Κυδώνης Αθανάσιος
18. Κώνστας Ευάγγελος
19. Λιώρης Αθανάσιος
20. Κώνστα Αγλαΐα
21. Μαρούγκας Μελέτιος
22. Μονοχολιάς Μιχαήλ


