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Από ην 20
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 135/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                            Έγθξηζε γηα ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ζην πξόγξακκα 

Σειεταηξηθήο ηνπ Δζληθνύ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγηώλ Πόιεσλ –Πξναγσγήο 

Τγείαο 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2012 εκέξα 

Πέκπηε θαη ώξα 17:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. Πξση. 3532/26-11-2012 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 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,   αλ θαη λόκηκα  

4.-  Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄               πξνζθιήζεθε. 

5.-  Φσηεηλή Αξπαηδή                 ΄΄                

6.-  Ησάλλεο Μνλδάλνο,              ΄΄ 

7.-  Δκκαλνπήι νθίιαο,            ΄΄ 

8.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ,                ΄΄          

9.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,           ΄΄          

10.- Κσλζηαληίλνο Μελάο           ΄΄ 

 

      Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά.. 

      Ο Πξόεδξνο έζεζε ζην ώκα λα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ην παξόλ ζέκα. Σν Γ.. 

απνθάζηζε νκόθσλα λα ζπδεηεζεί. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα  εμέζεζε ηελ 

πξόηαζε ηεο επηζηεκνληθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Δζληθό Γηαδεκνηηθό 

Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ –Πξναγσγήο Τγείαο» ζύκθσλα κε ηελ νπνία κπνξεί ν Γήκνο 

Κάζνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην πξόγξακκα Σειεταηξηθήο πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο εμεηάζεσλ ζε αζζελείο ή/θαη δεκόηεο καο κέζσ εηδηθώλ ηαηξηθώλ 

κεραλεκάησλ πνπ ζα παξαρσξεζνύλ ζηνλ Γήκν καο. ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη 

παξνρή δηαγλσζηηθώλ ππεξεζηώλ πγείαο σο θαη ππεξεζηώλ ηαηξηθήο ζπκβνπιήο από 

εηδηθεπκέλνπο ηαηξνύο κέζσ θηλεηήο επηθνηλσλίαο. 

 Ο Γήκνο καο πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ε έληαμή ηνπ ζην πξόγξακκα 

νθείιεη λα απνζηέιιεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εμεηάζεηο ην κήλα, λα νξίζεη έλαλ ηαηξό πνπ 

ζα αλαιάβεη ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έλαλ δεύηεξν ηαηξό πνπ ζα αλαιάβεη λα 

αλαπιεξώλεη ηνλ ππεύζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο όπνπ απαηηεζεί θαη ηέινο λα θξνληίδεη 

γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην πξόγξακκα  

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



 

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

 

Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ζην πξόγξακκα Σειεταηξηθήο ηνπ Δζληθνύ 

Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγηώλ Πόιεσλ – Πξναγσγήο Τγείαο. 

    

   Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 135/2012. 

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

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

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ 

                                        ππ: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                        ππ: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ                       Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΑ                      ππ: Φ.Η. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: Κ. ΜΖΝΑ 

    

 

 

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΦΩΣΔΗΝΖ Η. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 


