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Από ην 23
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 155/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

ύλαςε εηήζηαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ ΟΑΔΓ 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 28 Γεθεκβξίνπ 2012 εκέξα Παξαζθεπή 

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

αξηζκ. Πξση. 3813/24-12-2012 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 11 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                           

4.-  Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,         ΄΄                              

5.-  Φσηεηλή Αξπαηδή                  ΄΄                

6.-  Ησάλλεο Μνλδάλνο,            ΄΄ 

7.-  Δκκαλνπήι νθίιαο,           ΄΄ 

8.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ,              ΄΄          

9.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,          ΄΄          

10.- Κσλζηαληίλνο Μελάο        ΄΄ 

11.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,      ΄΄ 

 

      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 1
ν
 ζέκα  εμέζεζε όηη κε 

πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ  Γ.. , ν Γήκνο Κάζνπ έζηεηιε έγγξαθν ζηνλ ΟΑΔΓ κε ζέκα ηελ 

ππνγξαθή  πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ θαη ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία γξαθείνπ αληαπνθξηηή. Ο ΟΑΔΓ απάληεζε κε ην ππ’αξηζκ. πξσηνθόιινπ 

Β145827/03-12-2012  έγγξαθν ζην νπνίν πξνηείλεη ιόγσ κηθξνύ αξηζκνύ αηηήζεσλ θαη 

αλέξγσλ ηελ ππνγξαθή εηήζηαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο άλεπ αληηηίκνπ  . Ο Πξόεδξνο 

θάιεζε   ην Γ.  λα απνθαζίζεη  γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζύλαςεο ζύκβαζεο άλεπ αληηηίκνπ.  

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

έιαβε ππόςε: 

α) ην έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Κάζνπ πξνο ηνλ ΟΑΔΓ κε αξηζκό 3460/20-11-2012 κε ζέκα : 

«δηαβίβαζε απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ» 

β) ηελ απάληεζε ηνπ ΟΑΔΓ κε αξηζκό Β145827/03-12-2012 



γ) ηελ αλάγθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλέξγσλ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ   

 

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

 

1.-Δγθξίλεη ηε ζύλαςε εηήζηαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ κε ηνλ ΟΑΔΓ 

άλεπ αληηηίκνπ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Κάζνπ Γεκήηξην Δκκ. Δξσηόθξηην όπσο ηελ 

ππνγξάςεη 

2.-Οξίδεη σο ρώξν ζηέγαζεο ηνπ αληαπνθξηηή ηνπ ΟΑΔΓ ην ΚΔΠ Κάζνπ θαη σο αληαπνθξηηή 

ηελ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ Κάζνπ Φσηεηλή Φηιηππίδε, παξέρνληαο ππνινγηζηή – εθηππσηή θαη 

πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν.  

3.-Με ηελ πξνϋπόζεζε λα εθπαηδεπηεί ε ππάιιεινο από ζηέιερνο ηνπ ΟΑΔΓ  θαη κε ηελ ιήμε 

ηεο ζύκβαζεο λα επαλεμεηαζηεί ε ρνξήγεζε ή κε αληηηίκνπ. 

 

        Ζ απόθαζε πήξε α.α.  155/2012. 

 

 

 

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                       Ζ ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

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

                                        ππ: Κ. ΜΖΝΑ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

 

 

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                         

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ     Ζ ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                                                                                                

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ ΦΩΣΔΗΝΖ Η. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

 

 

 

 


