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Από ην 2
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 16/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο γηα εθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Κάζνπ 

κε ΑΝ.ΓΩ.Α.Δ. 

 

    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 ππάξρεη αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ππνγξαθείζαο κε ηελ ΑΝ.ΓΩ.  Α.Δ. Ο.Σ.Α.  γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ γηα ηελ ηξηεηία 2012 – 2014 θαη 

θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

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

έρνληαο ππ όςε ηνπ ηελ πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 268/Α΄/31-12-201) 

άξζξν 2 ΄΄Ρπζκίζεηο επεηγόλησλ ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ – παξ. 5 ε νπνία 

ηξνπνπνηεί ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 267 Ν.3852/2012, 

 

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

 

α.-  Σξνπνπνηεί ηελ κε εκεξνκελία 6/12/2011 ππνγξαθείζα ζύκβαζε γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηεο εθπόλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 2012 – 2014 ηνπ Γήκνπ Κάζνπ σο εμήο : 



1.- άρθρο 4 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ 

Σν παξόλ ζπκθσλεηηθό ηζρύεη από ζήκεξα θαη έρεη δηάξθεηα νρηώ (8) κήλεο. 

Η δηάξθεηα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κπνξεί λα παξαηείλεηαη θάζε θνξά γηα δύν (2) κήλεο, 

εθόζνλ ηελ παξάηαζε απηή ζπλππνγξάθνπλ νη εθπξόζσπνη ησλ ζπκβαιιόκελσλ 

θνξέσλ. 

2.- Άρθρο 5 – ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ 

Ο ζπλνιηθόο θαζαξόο ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ, νξίδεηαη ζε 

έμε (6) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη θαηαλέκεηαη θαηά ζηάδηα, 

ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα. 

Οη ρξόλνη παξαιαβήο, ειέγρσλ θαη εγθξίζεσλ από ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο δελ 

ιακβάλνληαη ππ όςε ζηνλ παξαπάλσ θαζαξό ρξόλν πινπνίεζεο ησλ ελδηάκεζσλ 

ζηαδίσλ. 

Οπζηώδεηο κεηαβνιέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ζα αληηκεησπίδνληαη θάζε θνξά κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ελόο 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

   Καηά ηα ινηπά ηζρύεη σο έρεη ε αξρηθή ππνγξαθείζα, ζηηο 06/12/2011, ζύκβαζε. 

 

      Η απόθαζε πήξε α/α/ 16/2012. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

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

                                        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 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


