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Από ην 19
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 133/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                         Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο εθπξνζώπσλ Γήκνπ Κάζνπ. 

. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 20 Ννεκβξίνπ 2012 εκέξα Σξίηε 

θαη ώξα 12:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από 

ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ έγηλε  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.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο     3.-  Δκκαλνπήι Μαλνύζνο, εθηόο Κάζνπ 

4.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄             

5.- Ησάλλεο   Μνλδάλνο,             ΄΄                

6.-  Φσηεηλή  Αξπαηδή 

7.- Κσλ/λνο     Μελάο,              ΄΄          

8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄ 

9.-Ησάλλεο Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,          ΄΄ 

 

      Ο Πξόεδξνο  πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη 

θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

       Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα εμέζεζε όηη θξίλεηαη αλαγθαία   ε κεηαθίλεζε  

ηνπ Γεκάξρνπ  Κάζνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ζηελ Αζήλα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

ζύζθεςε ππό ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ θ. ηπιηαλίδε κε ζέκα ηελ ζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ 

καο ζηηο 21/11/2012 θαη ζηελ Ρόδν γηα ζπλάληεζε κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηελ πξνώζεζε κειεηώλ θαη έξγσλ ηνπ Γήκνπ καο ζηηο 

22/11/2012   θαη θάιεζε   ην Γ.  λα απνθαζίζεη  γηα ηελ ε  κεηαθίλεζε  ησλ παξαπάλσ. 

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

έρνληαο ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ   Γ.Κ.Κ.   Ν.  3463/2006, άξζξν 140 , παξ.1 . 

 

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

 

1. Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε  ηνπ Γεκάξρνπ  Κάζνπ Γεκεηξίνπ Δξσηόθξηηνπ θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ησάλλε Αζπξά ζηελ Αζήλα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε ζύζθεςε ππό ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ θ. ηπιηαλίδε κε ζέκα ηελ ζηειέρσζε ηνπ 

Γήκνπ καο ζηηο 21/11/2012 θαη ζηελ Ρόδν γηα ζπλάληεζε κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο  γηα ηελ πξνώζεζε κειεηώλ θαη έξγσλ ηνπ Γήκνπ καο  ζηηο 22/11/2012. 

2.  Ο θ. Γήκαξρνο θαη ν θ. Πξόεδξνο ζα  αλαρσξήζνπλ κε πινίν ηελ Σξίηε 20/11/2012 από 

Κάζν γηα Ζξάθιεην θαη κε αεξνπιάλν από ην Ζξάθιεην γηα Αζήλα ζηηο 21/11/2012. 

Μεηά ηελ ζύζθεςε ζα αλαρσξήζνπλ γηα Ρόδν κε αεξνπιάλν ζηηο 21/11/2012.ηελ 



επηζηξνθή ηνπο από Ρόδν γηα Κάζν ζα κεηαβνύλ κε αεξνπιάλν .Ο κελ Γήκαξρνο ζηηο 

26/11/2012 ν δε Πξόεδξνο ηνπ Γ ζηηο 22/11/2012.Ζκέξεο εθηόο έδξαο δύν (2). 

3. Σα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζα θνζηίζνπλ 448,28 επξώ θαη ηα εηζηηήξηα ηνπ πινίνπ 70,00 

επξώ. 

4. Φεθίδεη πίζησζε 635,68 επξώ  σο δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, ε 

νπνία ζα  βαξύλεη ηνλ δεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012  Κ.Α.Δ. 

00/6421.1. 

 

      Ζ απόθαζε πήξε α.α. 133/2012 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΧΣΟΚΡΗΣΟ                    

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ 

                                        ππ:  Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Η.ΜΟΝΓΑΝΟ                   

                                        ππ:: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ 

                                        ππ: Κ.Μ.ΜΖΝΑ                         

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ 

                                       ππ:  Η.Ν.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

    

                         ΧΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                   

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                       

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΧΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 


