
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 19
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 153/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                        Δμέηαζε πξνβιεκάησλ Τγείαο. 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 31 Οθησβξίνπ 2011 εκέξα 

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

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 3376/25-10-2011 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 9 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

 1.- Ζιάηο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            1.- Ησάλλεο Αζπξάο, εθηόο Κάζνπ 

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

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

 4.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                4.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, λα θαη λόκηκα           

 5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄                     πξνζθιήζεθε 

 6.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄                 

 7.-  Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄  

 8.- Κσλ/λνο Μελάο,                    ΄΄ 

 9.- Ησάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

(Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ παξόληνο ζέκαηνο ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Ησάλλεο Νηθνιάνπ επέζηξεςε ζηελ αίζνπζα). 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιόγν 

ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο  θ. Μελά Μαιαλδξή ν νπνίνο εμέζεζε ηα εμήο 

:’’Ζ Δπηηξνπή Τγείαο ζε ζπλεδξίαζή ηεο ηελ 12
ε
 Οθησβξίνπ 2011 απνθάζηζε λα 

εηζεγεζεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα παξαθάησ. 

1.- Λακβάλνληαο ππ όςε ηεο ην πεξηζηαηηθό ηνπ ζπκπαηξηώηε καο θ. Δκκαλνπήι 

Καζησηάθε, εηζεγείηαη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ αηγνπξνβάησλ από ηνπο 

νηθηζκνύο, πξνο απνθπγή λενηέξσλ θξνπζκάησλ. Φπζηθά απηό πνπ εηζεγείηαη ε 

Δπηηξνπή αλαθέξεηαη ζηα άξζξα πεξί βνζθήο θαη θπξίσο γηα ηα νηθόζηηα. 

2.- Αλαθνξηθά γηα ηα δώα πνπ ςνθάλε , δεηάκε ηελ άκεζε παξέκβαζε ηεο 

Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο γηα έιεγρν ηεο αηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ησλ δώσλ . Δπίζεο δεηάκε 

λα γίλεη ελεκέξσζε ησλ θηελνηξόθσλ, κε πνην ηξόπν ζα γίλεηαη ε ηαθή ηνπο ή ην 

θάςηκό ηνπο. 

3.- Εεηάκε λα επηηαρπλζεί ε ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ, όζνλ αθνξά ηνλ δηαρσξηζκό ησλ 

ζθνππηδηώλ, ζε αλαθπθιώζηκα θαη κε θαη λα γίλεη ε αγνξά λέσλ θάδσλ ηόζσλ όζσλ 

ππάξρνπλ ζήκεξα, νύησο ώζηε λα κπνξνύκε λα ηνπο θαζαξίδνπκε θαη λα ηνπο 

απνιπκαίλνπκε θάζε κήλα. 

4.- Να γίλεηαη εηήζηα απεληόκσζε  ησλ ρνιείσλ, έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο.  



5.- Να γίλεη ζπδήηεζε όζνλ αθνξά ηελ ππεπζπλόηεηα ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

6.- Να ζηαιεί επηζηνιή πξνο ηνλ Γηνηθεηηθή Ννζνθνκείνπ Ρόδνπ θ. Μηραήι Κόθθηλν  

κε ζέκα επίζθεςε εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ εηδηθνηήησλ ζην λεζί καο. 

7.- Να γίλεη ελεκέξσζε ηνπ Γ.. όζνλ αθνξά ηελ παξέκβαζε ζηελ νινκέιεηα ηνπ 

Βνπιεπηή Γσδεθαλήζνπ θ. Γεσξγίνπ Καζζάξα γηα ηνπο Αγξνηηθνύο Ηαηξνύο ησλ 

Π.Π.Η. θαη βαζηθά ηεο Κάζνπ΄΄. 

  ηελ ζπλέρεηα  θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή όρη ηεο 

εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 

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

ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, 

 

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

 

1.- Δγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, όπσο απηή 

αλαγλώζζεθε από ηνλ Πξόεδξό ηεο θ. Μελά Μαιαλδξή θαη απνδέρεηαη όια όζα 

αλαθέξνληαη ζ΄απηήλ. 

2.- Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα θξνληίζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ 

εηζήγεζε. 

 

     Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 153/2011. 

 

 

 

 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΖ                                    Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: ΖΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΖ    ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                  ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                          ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ              

                                          ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                          ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                          ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                        ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                          ππ: EMM. ΟΦΗΛΛΑ                   

                                          ππ: Κ. ΜΖΝΑ 

                                          ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 


