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Απφ ην 4
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκφο απφθαζεο 27/2012. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

           χλαςε ζχκβαζεο άξζξνπ 96 Ν.3852 ηνπ 2010 γηα πξνζηαζία πεξηβάιινληνο    

           κε   εηαηξεία ΔΣΑΙΠΡΟΦΤΚΑ.   

                         

        ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 27 Μαξηίνπ 2012 εκέξα 

Σξίηε θαη ψξα 18:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κάζνπ, κεηά 

απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.  767/21-3-2012 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ δφζεθε  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαζψο θαη ζην 

Γήκαξρν Κάζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη φηη ππάξρεη λφκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 11 κέιε, ήηνη: 

            Παξφληεο                                                                 Απφληεο 

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

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξφεδξνο            1.- Αληψληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηφο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνχιε,  Γξακκαηέαο     2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηφο Κάζνπ 

3.-  Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο      

4.- Μελάο      Ιεξνκφλαρνο,        ΄΄                

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο,               ΄΄ 

6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄          

7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι νθίιαο,             ΄΄           

9.- Δκκαλνπήι Μαλνχζνο,         ΄΄ 

10.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,               ΄΄ 

11.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,        ΄΄ 

 

 

      Ο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξφηεηλε λα 

ζπλαθζεί ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3852/2010 κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ , ηεο 

ΠΔΓ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο ΔΣΑΙ.ΠΡΟ.ΦΤ.ΚΑ. κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ππνβνήζεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζε 

πεξίπησζε ζπκβάληνο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Η ΔΣΑΙ.ΠΡΟ.ΦΤ.ΚΑ. είλαη νξγάλσζε 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζέιεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ κέζσλ πξφιεςεο ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζηα 

Γσδεθάλεζα. Η νξγάλσζε απηή δελ αζρνιείηαη κφλν κε ηελ πξφιεςε θαη θαηάζβεζε 

ππξθαγηψλ αιιά θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πξνζηαζία ησλ αθηψλ θαη ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, νη δελδξνθπηεχζεηο, ε πάηαμε ηεο ιαζξνζεξίαο, ν θαζαξηζκφο 

ησλ παξαιηψλ απφ Μάτν έσο θαη Οθηψβξην, ην πφηηζκα ησλ δέλδξσλ θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ ινηπψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα 

πξνζιεθζνχλ δχν (2) άηνκα εηδηθνηήησλ νδεγνχ απηνθηλήηνπ θαη βνεζνχ ππξνζβέζηε 

κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο έμε (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ  ζηνλ  πξνυπνινγηζκφ ηεο φιεο δξάζεο  ζα είλαη 23.772,02 επξψ 

πνζφ πνπ ν Γήκνο ζα κεηαβηβάζεη ζηελ ΠΔΓ Ννηίνπ Αηγαίνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 



    Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη αθνχ έιαβε ππ φςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 225 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη 100 

ηνπ Ν. 3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπ άξζξν 96 ηνπ Ν. 3852/2010 

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η  : 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3852/2010 κεηαμχ ηνπ 

Γήκνπ Κάζνπ,   ηεο ΣΔΓΚ Γσδεθαλήζνπ θαη ηεο ΔΣΑΙ.ΠΡΟ.ΦΤ.ΚΑ. γηα ην 

έηνο 2012. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Κάζνπ λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. 

3. Φεθίδεη πίζησζε 23.772,02 επξψ ζε βάξνο ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. 

Έηνπο 2011 θαη ηνπ Κ.Α.Δ.  70/6072.1.  

4. Οξίδεη ηαθηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ζχκβαζεο ηνπο 

Γεκνηηθνχο πκβνχινπο Γεψξγην Κνπξηαληάθε θαη Δπαγγειία Γεκεηξίνπ  κε 

αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο Μελά Ιεξνκφλαρν θαη 

Δκκαλνπήι νθίια. 

5. Η απφθαζε πάξζεθε κεηνςεθνχληνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ Δκκαλνπήι 

Μαλνχζνπ, ν νπνίνο δήισζε φηη ε ζχκβαζε απηή είλαη έλα παξάζπξν γηα 

πξνζιήςεηο ρσξίο ιφγν, αθνχ ν Γήκνο ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ  απφ κφλνο ηνπ ρσξίο θαπέιν. 

 

            Η απφθαζε πήξε α/α/ 27/2012. 

 

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 

 

 

 


