
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 21
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 153/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

. 

Θέκα: Ππξνπξνζηαζία ηνπ λεζηνύ, εηνηκόηεηα ππαξρόλησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ θαη 

θαηαιιειόηεηα απηώλ. 

   

    

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 14 Γεθεκβξίνπ 2012 εκέξα Παξαζθεπή 

θαη ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από 

ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ έγηλε  ζε θαζέλα από 

ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν Αληηδήκαξρνο Κάζνπ σο αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ, 

κε δηθαίσκα ςήθνπ  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, -//- 

3.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Μεινο                          3.- Ησάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη λόκηκα 

4.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο                                                                             πξνζθιήζεθε 

5.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                                                        

6.-  Δπαγγειία Γεκεηξίνπ           ΄΄                

7.-  Φσηεηλή  Αξπαηδή 

8.- Κσλ/λνο     Μελάο,              ΄΄          

9.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄ 

10.-Ησάλλεο Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

 

       Ο Πξόεδξνο  Γ.. πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ζύγθιηζεο Γ.. σο έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ. άξζξν 95(Ν3463/2006)   

      Σν ώκα απνθάζηζε νκόθσλα. 

      Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φσηεηλή Φηιηππίδε ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 

 

      Ο Πξόεδξνο  εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 ζέκα θαη αλαθεξόκελνο ζην έγγξαθν ηνπ θπξίνπ 

Δκκαλνπήι Μαλνύζνπ ην νπνίν θαηέζεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην κε εκεξνκελία 

10/12/2012 θαη ην νπνίν ζπλππνγξάςαλε νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη Ησάλλεο Νηθνιάνπ,Μελάο 

Κσλ/λνο,  Δπαγγειία Γεκεηξίνπ θαη Φξαγθνύιε Μαξία, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θν Δκκαλνπήι 

Μαλνύζν ν νπνίνο εμέζεζε όηη κε αθνξκή ηελ ππξθαγηά ζηελ νηθία ηεο θαο Υαηδαληώλε 

Διέλεο ηελ 09/12/2012, έρεη λα θάλεη θάπνηεο πξνηάζεηο ζην Γ.. πνπ αθνξνύλ ηελ 

ππξνπξνζηαζία ηνπ λεζηνύ, εηνηκόηεηα ππαξρόλησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ θαη 

θαηαιιειόηεηα απηώλ θαη νη νπνίεο είλαη: 

1.- Αίηεκα πξνο ζηξαηησηηθή ππεξεζία αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο ππξνζβεζηηθνύ 

νρήκαηνο. 

2.- Έγθξηζε από Τπεξεζία  Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο λα δηαηίζεηαη ην όρεκα ππξνζβεζηηθήο 

όπνηε παξαζηεί αλάγθε. 

3.-πληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο νρήκαηνο, λα είλαη ζε εηνηκόηεηα θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ππξόζβεζε θαη κόλν. 



4.- Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ, έιεγρνο ππαξρόλησλ θαη πξνζζήθε ζηνπο νηθηζκνύο 

θξνπλώλ, θαηά κήθνο ηνπ δηθηύνπ. 

5.- Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ γηα λα είλαη ζε εηνηκόηεηα πάληα.    

6.- Αγνξά ππξνζβεζηηθνύ νρήκαηνο ζαλ έζραηε ιύζε εθόζνλ δε γίλεηαη ηίπνηα από ηα 

παξαπάλσ. 

 

 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θπξίνπ Μαλνύζνπ 

      

Δγθξίλεη Οκόθσλα 

 

1.- Αίηεκα πξνο ζηξαηησηηθή ππεξεζία αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο ππξνζβεζηηθνύ 

νρήκαηνο. 

2.- Έγθξηζε από Τπεξεζία  Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο λα δηαηίζεηαη ην όρεκα ππξνζβεζηηθήο 

όπνηε παξαζηεί αλάγθε. 

3.-πληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο νρήκαηνο, λα είλαη ζε εηνηκόηεηα θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ππξόζβεζε θαη κόλν. 

4.- Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ, έιεγρνο ππαξρόλησλ θαη πξνζζήθε ζηνπο νηθηζκνύο 

θξνπλώλ, θαηά κήθνο ηνπ δηθηύνπ. 

5.- Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ γηα λα είλαη ζε εηνηκόηεηα πάληα.    

6.- Αγνξά ππξνζβεζηηθνύ νρήκαηνο ζαλ έζραηε ιύζε εθόζνλ δε γίλεηαη ηίπνηα από ηα 

παξαπάλσ. 

 

 

 

    

Ζ απόθαζε έιαβε α/α 153/2012 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                         ππ:  Γ.ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ                 

                                        ππ:  Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ                 

                                        ππ:: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ       Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ: Κ.ΜΖΝΑ                         ππ: Φ. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

                                       ππ:  Η.Ν.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΑΝΟΤΟ 

    

                

 

 

                                    ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                   

                                      ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                                   Ο  ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ                  Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                                                                                       

 

                                   ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ                      ΦΩΣΔΗΝΖ ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


