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Από ην 23
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 158/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

Απνινγηζκόο ΚΟ.Γ.Δ.ΓΖ.Κ. έηνπο 2011 

 

    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 εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη θαηαηέζεθε ζην 

ώκα από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΚΟ.Γ.Δ.ΓΖ.Κ ην ππ αξηζκ. 16/2012 πξαθηηθό 

ζπλεδξίαζήο ηνπ κε ην νπνίν εγθξίζεθε ν απνινγηζκόο ηεο Δπηρείξεζεο νηθ. Έηνπο 2011 θαη 

ζηνλ νπνίν θαίλνληαη: 

ΔΟΓΑ ………………………………………20.000,00 επξώ 

ΔΞΟΓΑ ………………………………………2.426,39 επξώ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ …………………………… 17.573,61 επξώ 

  θαη θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή όρη ηνπ απνινγηζκνύ. 

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

ηνλ ζπληαρζέληα πίλαθα από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΚΟ.Γ.Δ.ΓΖ.Κ., 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  : 

 



Δγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηνλ απνινγηζκό ηεο ΚΟ.Γ.Δ.ΓΖ.Κ. έηνπο 2011 κεηνςεθνύληνο ηνπ 

θνπ Δκκ. Μαλνύζνπ ν νπνίνο ιέεη: «Λόγσ ηνπ όηη έρσ ζνβαξέο ελζηάζεηο σο πξνο ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΚΟ.Γ.Δ.ΓΖ.Κ. ηεο νπνίαο ηπγράλσ εθιεγκέλν κέινο ηνπ Γ.. απηήο 

θαη κεηά από ηα όζν είραλ δηαπηζησζεί ζρεηηθή ε από 19/07/2011 επηζηνιή κνπ πξνο ηελ 

πξόεδξνλ θα Φξαγθνύιε Μαξία γηα άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ Γξακκαηέσο θ. Φξαγθνύιε 

Ησάλλνπ, δπζηπρώο έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα παξαλόκσο δελ έρσ θιεζεί  ζηηο εθάζηνηε 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ΚΟ.Γ.Δ.ΓΖ.Κ., ρσξίο θακία απνιύησο ελεκέξσζε πξνθνξηθή ή έγγξαθε ησλ 

ιόγσλ πνπ απνθεύγνπλ λα κε ζπγθαιέζνπλ ζηηο εθάζηνηε ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηεο ελ ιόγσ 

εηαηξείαο, ελώ παξακέλεη ζηε ζέζε ην κε αηξεηό κέινο ν Γξακκαηεύο θ. Φξαγθνύιεο Ησάλλεο 

παξά ηα όζα είραλ δηαδξακαηηζηεί. Καηεγνξεκαηηθά θαηαγγέιισ ηηο ελ ιόγσ ελέξγεηεο ησλ 

νπνίσλ εκπιεθνκέλσλ θαη δεηώ ηελ εηο βάζνο δηεξεύλεζε ηεο επξύζκνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ελ 

ιόγσ εηαηξείαο. Γηα ην ιόγνλ απηό δελ απνδέρνκαη ηνλ ελ ιόγσ απνινγηζκό θαη κε ηελ 

επηθύιαμε παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο κνπ».      

Καη ηνπ θνπ Νηθνιάνπ ν νπνίνο παξαηεξεί όηη : «Ζ ΚΟ.Γ.Δ.ΓΖ.Κ. δελ ιεηηνπξγεί».  

 

        Ζ απόθαζε πήξε α.α.  158/2012. 

 

 

 

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 

 

 


