
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 19
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 156/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                    ύζηαζε Α΄ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

                         

    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.- Ηιάηο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            1.- Ισάλλεο Αζπξάο, εθηόο Κάζνπ 

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

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

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

 5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄                     πξνζθιήζεθε 

 6.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄                 

 7.-  Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄  

 8.- Κσλ/λνο Μελάο,                    ΄΄ 

 9.- Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη κε ηελ 

ππ αξηζκ. 75/2011 απόθαζε ηνπ Γ.. θαηαξγήζεθαλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο 3/ζέζηνπ 

Γεκνηηθνπ ρνιείνπ Φξπ θαη Νεπηαγσγείνπ Φξπ θαη 3/ζέζηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Αγίαο Μαξίλαο θαη Νεπηαγσγείνπ Αγίαο Μαξίλαο θαη επείγεη ε ζύζηαζε ηεο εληαίαο 

Α΄ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ  θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

      Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

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

 

1.-  πζηήλεη ζηνλ Γήκν Κάζνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ ίδην Ννκηθό Πξόζσπν κε ηελ 

επσλπκία ΄΄ρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείσλ Κάζνπ΄΄. 

2.- θνπόο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη: 

α.- Η δηαρείξηζε ησλ πηζηώζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ 

ιεηηνπξγίαο, ζέξκαλζεο, θσηηζκνύ, ηειεθώλνπ, απνρέηεπζεο, αγνξάο αλαισζίκσλ 

πιηθώλ θ.ι.π. 

Β.- Η ακνηβή ησλ θαζαξηζηξηώλ. 

γ.- Η εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ θάζε 

είδνπο εμνπιηζκνύ ηνπο. 

δ.- Η εηζήγεζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθνδηαζκό από ηνλ Οξγαληζκό ρνιηθώλ θηηξίσλ ησλ ζρνιείσλ 



κε έπηπια θαη εμνπιηζηηθά εηδηθά από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηά βίνπ κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κε βηβιία γηα ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο.  

ε.- Η δηαρείξηζε ησλ εζόδσλ από ηελ ελδερόκελε εθκεηάιιεπζε ησλ ζρνιηθώλ 

θπιηθείσλ θαη 

ζη.- Η ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

3.- Πόξνη ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο είλαη: 

α.- Η εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 

β.- Η εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Κξάηνπο. 

γ.- Κάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο. 

δ.- Δηζπξάμεηο από ην αληίηηκν ησλ παξερόκελσλ πξαγκάησλ ή ππεξεζηώλ. 

ε.- Πξόζνδνη από ηελ πεξηνπζία ηνπ. 

4.- Σν Ννκηθό Πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε Γεκόζηα Αξρή 

από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. θαη όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη από ηνλ 

Αληηπξόεδξν. 

5.- Σν Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο είλαη 7κειέο θαη απνηειείηαη από. 

Α.- Σν δηεπζπληή ηνπ Γ..  

β.- Έλαλ εθπαηδεπηηθό πνπ ζα νξηζζεί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ από ηνλ ύιινγν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

γ.- Σνλ Γήκαξρν Κάζνπ ή έλαλ Γεκνηηθό ύκβνπιν, ν νπνίνο ζα νξηζζεί κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ από ην Γ.. Κάζνπ. 

δ.- Σνπο Νεπηαγσγνύο Νεπηαγσγείνπ Φξπ θαη Αγίαο Μαξίλαο. 

ε.- Σνλ εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ  Κάζνπ θ. Νηθόιαν 

πκζεξίδε. 

ζη.- Έλαλ Ιδηώηε, ν νπνίνο ζα νξηζζεί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ από ην Γ.. Κάζνπ. 

   Κάιπςε δαπάλεο: 

   Από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απόθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ην ύςνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί. 

 

     Η απόθαζε πήξε α/α/ 156/2011. 

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΗ                                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ    ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                  ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

                                          ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ              

                                          ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                          ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                          ππ:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                        ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                          ππ: EMM. ΟΦΙΛΛΑ                   

                                          ππ: Κ. ΜΗΝΑ 

                                          ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ    

 

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 


