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Απφ ην 18
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκφο απφθαζεο 141/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

       Πξφζθιεζε ζηελ Ιδξπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Νένπ Δληαίνπ Γηθηχνπ Τγείαο  

       Γήκσλ. 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 30 επηεκβξίνπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ψξα 12:00  ζπλήιζε ζε   ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κάζνπ, 

κεηά απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 3133/27-9-2011 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.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξφεδξνο            2.- Κσλ/λνο Μελάο, αλ θαη λφκηκα  

 3.- Μαξία Φξαγθνχιε, Γξακκαηέαο                  πξνζθιήζεθε 

 4.-  Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο            

 5.- Μελάο      Ιεξνκφλαρνο,        ΄΄ 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 8.-  Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄  

 9.- Δκκαλνπήι Μαλνχζνο,         ΄΄ 

10.-Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

11.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,          ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε φηη κε ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγηψλ Πφιεσλ – Πξναγσγή Τγείαο, 

ην νπνίν πξνήιζε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ ηξηψλ Γηθηχσλ, πνπ κέρξη ζήκεξα 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο Τγείαο 

ζπκκεηέρνπλ κέρξη ζηηγκήο 155 Καιιηθξαηηθνί Γήκνη απφ φιε ηε Υψξα. 

   Οη Γήκνη πνπ κεηέρνπλ ήδε ζηα ηξία απηά δίθηπα, έρνπλ δεζκεπζεί ζηελ πηνζέηεζε 

θαη εθαξκνγή ζηελ πνιηηηθή ηνπο, ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, ησλ αξρψλ, ησλ φξσλ, ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πάλσ απφ 20 ρξφληα πηνζεηείηαη θαη 

εθαξκφδεηαη ζηα Δζληθά Γίθηπα θαη ζηηο πηζηνπνηεκέλεο απφ ηνλ Π.Ο.Τ., πφιεηο ηεο 

Δπξψπεο. 

    Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ ζπλέλσζε βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ ζηξαηεγηθή θαη ηελ 

κεζνδνινγία ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, πνπ καο παξέρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο δξάζεο απφ έλαλ δηεζλή επίζεκν νξγαληζκφ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο, 

ν νπνίνο έρεη δνθηκαζζεί θαη δηακνξθσζεί κέζα απφ εηθνζάρξνλε εκπεηξία ησλ 

Δπξσπατθψλ Πφιεσλ. 

    Δξσηάηαη  ν Γήκνο αλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεη σο Ιδξπηηθφ Μέινο ζην 

εληαίν Γίθηπν παξφηη ζήκεξα δελ  είλαη κέινο ζε θαλέλα απφ ηα ηξία ήδε ππάξρνληα 



Γίθηπα πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα ζπλελσζνχλ. Θα πξέπεη επίζεο λα νξηζζεί ν 

εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ (Γήκαξρνο ή εθιεγκέλνο Γεκνηηθφο χκβνπινο) θαη ηνλ 

πληνληζηή ηνπ Γήκνπ ζην Γίθηπν (Μφληκνο Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο) θαη θάιεζε ην  

ψκα λα απνθαζίζεη  ζρεηηθά. 

     Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθήο ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

 

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

 

1.-  Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Κάζνπ σο Ιδξπηηθφ Μέινο ζην Δζληθφ 

Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγεηψλ Πφιεσλ – Πξναγσγήο Τγείαο θαη απνδέρεηαη ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ. 

2.- Οξίδεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Κάζνπ  ζην Γίθηπν ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν θ. Μελά 

Μαιαλδξή ηνπ Ισάλλε θαη πληνληζηή ζην Γίθηπν ηελ Γεκνηηθή Τπάιιειν 

_πξντζηακέλε ηνπ Γήκνπ Κάζνπ θ. Ινπιία Γαζθαιάθε ηνπ Μελά. 

 

 

       Η απφθαζε πήξε α/α/ 141/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΗ                                       Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ: Ι.ΑΠΡΑ                ππ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

                                        ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ              

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ: EMM. ΟΦΙΛΛΑ                   

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


