
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 14
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 121/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                   Τπνγξαθή ζύκβαζεο κε ΔΣΑΗΠΡΟΦΤΚΑ θαη νξηζκόο αηξεηώλ κειώλ 

παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο.   

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 22 Απγνύζηνπ 2011 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 19:00  ζπλήιζε ζε   ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 2693/17-8-2011 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.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            2.- Κσλ/λνο Μελάο  

 3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο           3.- Μαξία Φξαγθνύιε, αλ θαη λόκηκα 

 4.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                     πξνζθιήζεθαλ. 

 5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 6.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 7.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ,       ΄΄  

 8.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

 9.-Ησάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξόηεηλε λα 

ζπλαθζεί ζύκβαζε ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3852/2010 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ , ηεο 

ΣΔΓΚ Γσδεθαλήζνπ θαη ηεο ΔΣΑΗ.ΠΡΟ.ΦΤ.ΚΑ. κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ππνβνήζεζεο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ ζε 

πεξίπησζε ζπκβάληνο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ ΔΣΑΗ.ΠΡΟ.ΦΤ.ΚΑ. είλαη νξγάλσζε 

κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ ζέιεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

νξγάλσζε θαη ζπληνληζκό ησλ κέζσλ πξόιεςεο ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ζηα 

Γσδεθάλεζα. Ζ νξγάλσζε απηή δελ αζρνιείηαη κόλν κε ηελ πξόιεςε θαη θαηάζβεζε 

ππξθαγηώλ αιιά θαη κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε πξνζηαζία ησλ αθηώλ θαη ηεο 

ζαιάζζηαο ξύπαλζεο, νη δελδξνθπηεύζεηο, ε πάηαμε ηεο ιαζξνζεξίαο θαη ε 

αληηκεηώπηζε ησλ ινηπώλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. Ο Γήκνο καο ζα ρξεηαζζεί δύν (2) 

άηνκα κε δηάξθεηα απαζρόιεζεο πέληε (5) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη 

ν πξνϋπνινγηζκόο ζα είλαη 20.000,00 επξώ πνζό πνπ ν Γήκνο ζα κεηαβηβάζεη ζηελ 

ΣΔΓΚ Γσδεθαλήζνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη θάιεζε ην Γ.. 

λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

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

θαη αθνύ έιαβε ππ όςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 225 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη 100 

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



 

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

 

1. Δγθξίλεη ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3852/2010 κεηαμύ ηνπ 

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

έηνο 2011. 

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

3. Φεθίδεη πίζησζε 20.000,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 

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

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

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο Γεώξγην Κνπξηαληάθε θαη Ησάλλε Νηθνιάνπ κε 

αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο Μελά Ηεξνκόλαρν θαη 

Δπαγγειία Γεκεηξίνπ. 

 

       Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 121/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: Η.ΑΠΡΑ                ππ: ΖΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΖ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΧΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ              

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ                   

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

    

                         ΧΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΧΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 


