ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ 4ηρ ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Εκηελεζηικήρ
Επιηποπήρ ηος Δήμος Παπανεζηίος
Σηο Νικηυόρο, ζήκερα, Δευτέρα 11 Μαρτίου ηοσ έηοσς 2013 θαη ώρα
9:30 πμ ζηο Δημοτικό Κατάστημα ηοσ Δήκοσ Παραλεζηίοσ, ζσλήιζε ζε δεκόζηα
ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ε Εκτελεστική Επιτροπή, ύζηερα από ηελ αρηζ. 1587/5-032013 έγγραθε πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ, ποσ επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέιος
τωρηζηά κε αποδεηθηηθό, ζύκθωλα κε ηο άρζρο 62 ηοσ Ν.3852/2010 (Νέα
Αρτηηεθηοληθή
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−

Πρόγρακκα Καιιηθράηες).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν πέληε (5) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) κέιε :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΣΕ

Καγηάνγινπ Νηθόιανο (Πξόεδξνο)
Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο
Παξιόγινπ Μηραήι
Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο
Χαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο

Καλείο

Τα πραθηηθά ηερήζεθαλ από ηολ Μαηεληδόγιοσ Σσκεώλ, σπάιιειο ηοσ Δήκοσ,
ηοσ θιάδοσ ΠΕ1 Δηοηθεηηθού κε βαζκό Ε΄.

Αριθμός Απόφασης 7/2013
ΘΕΜΑ:

ρεδηαζκόο

ζπλδηνξγάλωζεο

ηεο

«ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ

ΓΙΟΡΣΗ

ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΝΣΟΠΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ» κε ηελ Δλαιιαθηηθή Κνηλόηεηα «Πειίηη» πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11-13 Μαΐνπ ζην Μεζνρώξη

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ηο 1ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είπε όηη :
Με ην από 28-02-2013 έγγξαθό ηεο, ε Δλαιιαθηηθή Κνηλόηεηα Πειίηη καο
ελεκεξώλεη ηελ δηνξγάλωζε ηωλ «Γηεζλώλ Ηκεξώλ πόξωλ ζηελ Διιάδα» ζηηο
11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2013 ζην Μεζνρώξη, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα δεύηεξε
ζπλερόκελε ρξνληά.
Σν ζέκα ηεο ζπλάληεζεο είλαη ε ζεκαζία ηεο ειεύζεξεο πξόζβαζεο ηωλ
πνιηηώλ ζηνπο ζπόξνπο ζε πεξηόδνπο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αμίδεη λα
ζεκεηωζεί όηη ζπκκεηνρή έρεη δειώζεη ε παγθνζκίωο γλωζηή Ιλδή αθηηβίζηξηα
Βαληάλα ίβα, ε παξνπζία ηεο νπνίαο ζηελ εθδήιωζε ζα πξνζειθύζεη πνιινύο
επηζθέπηεο από όιν ηνλ θόζκν. Ωο ηώξα έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή εθπξόζωπνη
νξγαλώζεωλ

από

Διιάδα,

Σνπξθία,

Βνπιγαξία,

Οιιαλδία, Σπλεζία, Μαξόθν, Ιηαιία θαη Βελεδνπέια.

Βέιγην,

Γαιιία,

Απζηξία,

Η Ελαιιαθηηθή Κνηλόηεηα «Πειίηη» δεηάεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δήκνπ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο :
1) ηελ θηινμελία ησλ εζεινληώλ θαη ησλ εηζεγεηώλ ζηνλ νηθηζκό θηινμελίαο ηεο ΔΕΗ.
Πην ζπγθεθξηκέλα αηηείηαη ηελ παξαρώξεζε ησλ ζπηηηώλ ηνπ νηθηζκνύ από ηελ
Δεπηέξα 6 Μαΐνπ έσο ηελ Παξαζθεπή 17 Μαΐνπ.
2) ηα ζπίηηα λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε κε ξεύκα, απνρέηεπζε θιπ
3) ηελ επηζθεπή ηνπ ςπγείνπ θαη ηνπ θνύξλνπ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νηθηζκό ηεο ΔΕΗ
γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο θνπδίλαο
4) ηελ ελνηθίαζε δύν ρεκηθώλ wc πνπ είλαη απαξαίηεηα ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο γηα
ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηώλ
5) ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ εθδειώζεσλ δίπια
ζην πνηάκη πξνθεηκέλνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο ρώξνο θαηαζθήλσζεο θαη ηελ
ελνηθίαζε δύν ρεκηθώλ wc πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηνλ εθεί ρώξν
6) ηελ παξνρή επηπιένλ λεξνύ γηα ηηο 10, 11 θαη 12 Μαίνπ
7) ηελ βνήζεηα ηνπ πδξαπιηθνύ ηνπ Δήκνπ
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Δήκνπ
ζηελ δηνξγάλσζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ κε ηηο αλσηέξσ δεηνύκελεο από ηελ
Κνηλόηεηα «Πειίηη» ελέξγεηεο από κέξνπο ηνπ θαη θάιεζε ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο
Επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά
Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της σσμμετοτής τοσ Δήμοσ ζηελ δηνξγάλσζε ηεο εθδήιωζεο
«Διεθνείρ Ημέπερ πόπων ζηην Ελλάδα» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11, 12
θαη 13 Μαΐνπ 2013 ζην Μεζνρώξη ππό ηελ νξγάλωζε ηεο Δλαιιαθηηθήο Κνηλόηεηαο
«Πειίηη» θαη ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Γήκνπ κε ηελ εθπόλεζε ηωλ αλωηέξω ελεξγεηώλ,
όπωο δεηήζεθε κε ην από 28-02-2013 έγγξαθν ηεο Δλαιιαθηηθήο Κνηλόηεηαο
«Πειίηη».

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 7/2013
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ο Ππόεδπορ

Σα Μέλη

Καγηάνγινπ Νηθόιανο

1. Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο
2. Παξιόγινπ Μηραήι
3. Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο
4. Χαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο

