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

Από ην 2
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 15/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                       Έγθξηζε εμόδσλ θηινμελίαο θιηκαθίνπ Ιαηξώλ Αηγαίνπ ΠΑΓΝΗ 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 482/21-2-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 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 11 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο      

4.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο,               ΄΄ 

6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄          

7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

10.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,               ΄΄ 

11.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,        ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

         Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ 

ζέκαηνο. 

       Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.      

       ηε ζπλέρεηα  ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  ζέκα  εμέζεζε όηη  ε Αζηηθή 

Δηαηξεία κε Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα  ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Π.Α.Γ.Ν.Η. κε 

έγγξαθό ηεο από 15/2/2012, καο θάλεη γλσζηό όηη θιηκάθην Ιαηξώλ δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ πξνηίζεηαη λα επηζθεθηεί ην λεζί καο,  θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

2/3/2012 κέρξη θαη 5/3/2012, γηα λα εμεηάζεη πξνιεπηηθά όζνπο ζπκπαηξηώηεο καο 

ελδηαθέξνληαη θαη ζα πξέπεη ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ θηινμελία  θαη ηελ 

δηακνλή ηνπ θιηκαθίνπ απηνύ ζηελ Κάζν. 

    Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

 

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

 

1.- Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε ησλ εμόδσλ θηινμελίαο θαη δηακνλήο ηνπ θιηκαθίνπ ηαηξώλ 

εηδηθνηήησλ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Αζηηθήο Δηαηξείαο κε Κεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Π.Α.Γ.Ν.Η., ην νπνίν απνηειείηαη από 23 άηνκα. 



2.- Σα έμνδα θηινμελίαο ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ 2.800,00 επξώ εθ ησλ νπνίσλ ηα 

1.885,00 επξώ αθνξνύλ παξάζεζε γεπκάησλ θαη ηα 915,00 επξώ αθνξνύλ δηακνλή ηνπ 

θιηκαθίνπ ζε μελνδνρεία, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 2/3 έσο 5/3/2012. 

3.- Φεθίδεη πίζησζε από 2.800,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 

Έηνπο 2012 θαη ηνπ Κ.Α.Δ.  00/6433γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο απηήο. Σα δε Υ.Δ. 

πιεξσκήο ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ εζηηαηόξσλ θαη μελνδόρσλ. 

 

      Η απόθαζε πήξε α/α/ 15/2012. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΧΣΟΚΡΙΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                        ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                       ππ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

    

                         ΧΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΧΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


