
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 20
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 162/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                Λεηηνπξγία Τπεξεζηώλ Γήκνπ Κάζνπ. 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 25 Ννεκβξίνπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00  ζπλήιζε ζε  έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Κάζνπ, κεηά ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ έγηλε  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.- Ησάλλεο Αζπξάο, Πξόεδξνο                    1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

 2.- Μαξία Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο             2.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ  

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

 4.-  Ησάλλεο Μνλδάλνο,              ΄΄               4.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ, λα θαη λόκηκα      

 5.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                     πξνζθιήζεθε 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.-  Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄  

 8.- Κσλ/λνο Μελάο,                    ΄΄  

 9.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,          ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Σν ώκα απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ην θαηεπείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Γ. 

(άξζξν 95 παξ.4 Ν.3463/2006) 

 Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη  ην Γ.. 

Κάζνπ κε ηελ ππ αξηζκ. 139/2011 πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ, δήηεζε ηελ άκεζε 

ζηειέρσζε ζε πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ, νύησο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Έθηνηε δελ έρεη παξνπζηαζζεί θακία ζεηηθή εμέιημε επί ηνπ ζέκαηνο 

αιιά αληηζέησο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο θαη  ηελ 

έληαμε ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ζε πξνζπληαμηαθό θαζεζηώο, ε εμέιημε ήηαλ 

άθξσο αξλεηηθή γηα ηνλ Γήκν καο. Από ηνπο  δύν (2) ελαπνκείλαληεο Γηνηθεηηθνύο 

Τπαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, ν έλαο αλαγθάδεηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί, αθνύ νύησο 

ή άιισο ζα εηίζεην ζε πξνζπληαμαθό θαζεζηώο  κε απνηέιεζκα ε ζηειέρσζε ηνπ 

Γήκνπ λα είλαη αθόκε πεληρξόηεξε. Φπζηθό απνηέιεζκα είλαη ζηελ νπζία ν Γήκνο 

λα κελ δύλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ έλαληη ησλ πνιηηώλ αιιά θαη 

έλαληη ηνπ Κξάηνπο θαη θάιεζε ην ώκα λα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο. 

     Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

   

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

 

1.- Απαηηεί ηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 139/2011 πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ, 

ζρεηηθή κε ηελ ζηειέρσζε κε πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 



2.- Μέρξη ηεο πιήξνπο πινπνίεζεο ηεο απόθαζεο απηήο, δεηά ηελ άκεζε απόζπαζε 

πξνζσπηθνύ, από Γήκνπο κε πιενλάδνληα πξνζσπηθό,  γηα ηελ ζηνηρεηώδε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

3.- Εεηεί λα εμαηξεζεί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 4024/2011 ν Γήκνο Κάζνπ όζνλ 

αθνξά ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία Τπαιιήισλ. 

4.- Να κεηαβνύλ άκεζα ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο  

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ν θ. Γήκαξρνο Κάζνπ θαη ν θ. Αληηδήκαξρνο 

Κάζνπ, γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο απόθαζεο 139/2011 ηνπ Γ.. 

Κάζνπ. 

5.- Μεηά ην πέξαο ηνπ ηαμηδίνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα ζπλέιζεη μαλά γηα λα 

αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα  απηνύ. 

6.- Δγθξίλεη ηελ κεηάβαζε ζηελ Αζήλα ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Θα κεηαβνύλ κε 

αεξνπιάλν ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 28/11/2011 από Κάζν γηα Ρόδν όπνπ ζα παξακείλνπλ 

κέρξη ηεο 30/11/2011. Σελ ΣΔΣΑΡΣΖ  30/11/2011 ζα κεηαβνύλ κε αεξνπιάλν ζηελ 

ΑΘΖΝΑ όπνπ ζα έρνπλ επαθέο κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο  θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζα παξακείλνπλ κέρξη ην 

ΑΒΒΑΣΟ 3/12/2011. Σν ΑΒΒΑΣΟ 3/12/2011 ζα κεηαβνύλ κε Αεξνπιάλν ζηελ 

ΖΣΔΗΑ, από όπνπ ζα παξαιάβνπλ ην πινίν γηα ΚΑΟ. Ζκέξεο εθηόο έδξαο 4 γηα ην 

θάζε έλα. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 928,08 επξώ θαη ζα βαξύλεη 

ηνλ δεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό νηθ. Έηνπο 2011 ΚΑΔ 00/6421. 

  

     Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 162/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: Η.ΑΠΡΑ                ππ: ΜΑ. 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: ΚΩΝ/ΝΟ ΜΖΝΑ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 


