
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 6
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 29/2011. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                    Καηάξηηζε Δηήζηνπ πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2011.  

                            

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 4 Μαξηίνπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 18:00  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 587/25-2-2011 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  Αληηδήκαξρνο Κάζνπ, σο εθπξόζσπνο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα 12 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ   

2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αληη/δενο 

3.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο      

4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο       

5.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

7.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

8.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

9.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

10.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,       ΄΄ 

11.-Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,             ΄΄ 

12.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

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

Γήκνο καο, βάζεη ηνπ  Ν. 3852/2010, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ ζύληαμε Δηήζηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην νηθ. Έηνο 2011 θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. 

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

θαη αμηνιόγεζε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, 

 

                                   Α  π  ν  θ  α  ζ  ί  δ  ε  η   : 

 

1,- Καηαξηίδεη ην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ σο εμήο: 

Ζχοντασ λάβει υπόψθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ του Διμου μασ και με πλαίςιο τθν ςτρατθγικι και τισ αναπτυξιακζσ 
προτεραιότθτεσ που ζκεςε θ Δθμοτικι Αρχι, οι υπθρεςίεσ του Διμου μασ 
ολοκλιρωςαν τθ ςφνταξθ του Ετιςιου Προγράμματοσ Δράςθσ για το ζτοσ 2011. 
Στον τομζα του περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ ζμφαςθ δίνεται ςτα 
ακόλουκα: 



- Βελτίωςθ του επιπζδου κακαριότθτασ των οικιςμϊν από απορρίμματα και 
ογκϊδθ αντικείμενα.  

- Προμικεια εξοπλιςτικϊν μζςων (κάδων απορριμμάτων, ανακφκλωςθσ, 
απορριμματοφόρου αυτοκινιτου). 

- Σφνταξθ προγράμματοσ διαχείριςθσ απορριμμάτων – ανακφκλωςθσ – 
κατεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων. 

- Σφνταξθ μελζτθσ χριςθσ ιπιων μορφϊν ενζργειασ. 
- Δενδροφυτεφςεισ περιοχϊν, περιφράξεισ  χϊρων πραςίνου. 
- Διαμορφϊςεισ κοινόχρθςτων χϊρων ,  πεηοδρομιςεισ - αναπλάςεισ οδϊν, 

ςυντιρθςθ και επιςκευι δθμοτικϊν κτιρίων. 
- Βελτίωςθ του υφιςτάμενου δθμοτικοφ  δικτφου φδρευςθσ. Επζκταςθ του 

δικτφου δθμοτικοφ θλεκτροφωτιςμοφ και ςυντιρθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ. 
- Βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ και αναβάκμιςθ του οδικοφ δικτφου για 

τθν ευκολότερθ και αςφαλζςτερθ κυκλοφορία των οχθμάτων και των πεηϊν. 
- Σφνταξθ μελετϊν για διανοίξεισ και αποκαταςτάςεισ δρόμων (αςτικϊν και 

αγροτικϊν). 
- Κακαριςμόσ – διαμόρφωςθ των παραλιϊν του νθςιοφ. 
- Σφνταξθ μελζτθσ αερολίπανςθσ. 
- Αποπεράτωςθ Δθμοτικοφ Σφαγείου 
Στον τομζα τθσ παιδείασ – ακλθτιςμοφ-κοινωνικισ πολιτικισ ζμφαςθ δίνεται 
ςτα ακόλουκα: 
- Βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ των υφιςτάμενων ςχολικϊν μονάδων.  
- Συντιρθςθ των κτιρίων των ςχολικϊν μονάδων 
- Σφνταξθ μελζτθσ για τθν καταςκευι ενιαίου 6ξιου Δθμοτικοφ Σχολείου. 
- Σφνταξθ μελζτθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του κτιρίου τθσ Δθμοτικισ 

Βιβλιοκικθσ. 
- Διοργάνωςθ διαφόρων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων (χριςτουγεννιάτικεσ – 

επετειακζσ  κ.λ.π).  
- Συμμετοχι ςε  τουριςτικζσ εκκζςεισ. 
- Αποπεράτωςθ του γθπζδου ποδοςφαίρου με χριςθ ςτίβου 400 μ. 
- Συντιρθςθ του γθπζδου ποδοςφαίρου 5 x 5.  
- Συντιρθςθ των γθπζδων μπάςκετ . 
-  Συντιρθςθ του κτιρίου του δθμοτικοφ γυμναςτθρίου και προμικεια 

εξοπλιςμοφ του. 
- Συντιρθςθ – εξοπλιςμόσ των παιδικϊν χαρϊν. 
- Κακαριςμόσ των δθμοτικϊν κοιμθτθρίων. 

Στον τομζα βελτίωςθσ διοικθτικισ ικανότθτασ ζμφαςθ δίνεται ςτα ακόλουκα: 
- Προμικεια νζων ςυςτθμάτων Η/Υ, προμικεια και εγκατάςταςθ νζων 

λογιςμικϊν και προγραμμάτων. 
- Σφνταξθ μελζτθσ Καταςκευισ νζου Δθμοτικοφ Κτιρίου. 
- Σφνταξθ μελζτθσ καταςκευισ ςυνεδριακοφ κζντρου.   
- Αξιοποίθςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ιδιοκτθςίασ Διμου. 
- Σφνταξθ πενταετοφσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ.  
- Τροποποίθςθ Ο.Ε.Υ προκειμζνου να περιλθφκοφν απαιτοφμενεσ κζςεισ 

προςωπικοφ (νομικισ, τεχνικισ και  οικονομικισ υποςτιριξθσ, ειδικϊν 
ςυμβοφλων και ςυνεργατϊν). 

- Σεμινάρια εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ςε ςφγχρονεσ απαιτιςεισ 



2.- Η απόθαζε πάξζεθε κεηνςεθνύλησλ ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ Ηιία Γαιαλάθε, 

Ισάλλε Νηθνιάνπ θαη Δπαγγειίαο Γεκεηξίνπ νη νπνίνη εδήισζαλ όηη δελ εγθξίλνπλ ην 

ςεθηζζέλ Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο έηνπο 2011. 

3.- Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο Δκκαλνπήι Μαλνύζνο ελέθξηλε ην Δηήζην Πξόγξακκα 

Γξάζεο έηνπο 2011 κε εμαίξεζε ηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ, ηελ ζύληαμε 

κειεηώλ γηα δηαλνίμεηο αγξνηηθώλ θαη αζηηθώλ δξόκσλ θαη ηελ απνπεξάησζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ θαγείνπ θαζόηη ην έξγν δελ εθηειείηαη από ηνλ Γήκν Κάζνπ. 

 

       Η απόθαζε πήξε α/α/ 29/2011. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ              ππ:Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                       

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

             ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


