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

Από ην 13
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 107/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

           Δθηέιεζε έξγνπ ΄΄ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ  

           ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ΄΄ κε απηεπηζηαζία. 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 21 Ηνπιίνπ 2011 εκέξα Πέκπηε 

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

ηελ κε αξηζκ. πξση. 2335/18-7-2011 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 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ησάλλεο Αζπξάο, Πξόεδξνο                     1.- Δκκαλνπήι νθίιιαο, εθηόο Κάζνπ 

 2.- Μαξία Φξαγθνύιε Γξακκαηέαο               2.-  Ησάλλεο   Νηθνιάνπ 

 3.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,   Μέινο            3.- Ζιίαο Γαιαλάθεο,              

 4.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

 5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 6.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

 8.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ,       ΄΄  

 9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο   Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 16
ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη  ην έξγν   

΄΄ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ  ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ΄΄ 

πξέπεη λα εθηειεζηεί κε απηεπηζηαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008 

θαη ηνπ Π.Γ. 171/87. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 5.800,00 

επξώ. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θξίλεηαη άκεζε θαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε πνπ επηζπλάπηεηαη. Ο Γήκνο Κάζνπ δηαζέηεη ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ελώ ζε όηη αθνξά ην αλζξώπηλν 

πξνζσπηθό πνπ ζα απαηηεζεί, ιόγσ ηνπ όηη δελ επαξθεί ην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ 

Γήκνπ, ζα πξνζιεθζεί ην αλαγθαίν πξνζσπηθό γηα ην νπνίν ηα εκεξνκίζζηα δελ ζα 

ππεξβνύλ ζπλνιηθά ηα 25 κεληαίσο. Ζ πξόζιεςε απηνύ ηνπ πξνζσπηθνύ ζα γίλεη κε 

απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ, δειαδή ηνπ Γεκάξρνπ κε ζύκβαζε 

Η.Γ.Ο.Υ. Οη πξνζιήςεηο ζα γίλνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ζα 

είλαη δηαθεθνκκέλεο απαζρόιεζεο, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ έξγνπ, ε δηάξθεηα 

απαζρόιεζεο γηα ην 2011 δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 135 εξγάζηκεο κέξεο θαη  αλαλέσζε 

ηεο ζύκβαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα πξνζιεθζεί δε ζα γίλεη κέζα ζην 2011. Γηα ηηο 

αλσηέξσ πξνζιήςεηο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3146/03. Ζ 

δηαδηθαζία ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Α..Δ.Π. θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Ν. 2190/94. 

ηελ ζπλέρεηα θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 



     Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη είδε ηελ ζπληαρζείζα 

ηερληθή έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η   : 

 

1.-  Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ  ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ΄΄ κε 

απηεπηζηαζία θαη ηελ πξόζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ ζηνλ Γήκν Κάζνπ γηα ην 

νηθ. Έηνο 2011. 

2.- Ζ απόθαζε πάξζεθε κεηνςεθνύληνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ Δκκαλνπήι 

Μαλνύζνπ, ν νπνίνο δήισζε όηη ζπκθσλεί κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε αλάζεζε ζε 

εξγνιάβν θαη δηαθσλεί γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ κε απηεπηζηαζία. 

 

       Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 107/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: Η.ΑΠΡΑ                ππ: M. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ              

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΖΝΑ                            

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 


