
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΑΟΤ    

  

                                                                                            Αρηζ. Απόθ:  35/2013 
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ηο 9
ο 
πραθηηθό ηες 30-4-2013  

ζσλεδρηάζεφς ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ  

Γήκοσ Κάζοσ 

 

Θέκα: « Έγθρηζε ζύλαυες προγρακκαηηθής ζύκβαζες Γηαδεκοηηθής 

σλεργαζίας κε Γήκο Καρπάζοσ γηα παροτή σπερεζηώλ » 
   

Σηελ Κάζν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  30
ε
  Απξηιίνπ 2013 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 

11:00π.κ.   ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ ππ’ 

αξηζκόλ 1211/25-04-2013 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  ζε θαζέλα από 

ηνπο Δεκνηηθνύο Σπκβνύινπο θαζώο θαη ζην Δήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Δήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ 

όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 8 κέιε, ήηνη: 

 

 Παρόληες      Απόληες 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο    1. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηόο Κάζνπ  

2. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο          2. Εκκαλνπήι Μαλνύζνο εθηόο Κάζνπ  

3. Ισάλλεο Μνλδάλνο Μέινο 3. Ισάλλεο Νηθνιάνπ αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

4. Μελάο Ιεξνκόλαρνο Μέινο 4.  Μαξία Φξαγθνύιε αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

5. Κσλζηαληίλνο Μελάο Μέινο 5. Φσηεηλή Αξπαηδή αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

6. Αληώληνο Φαηδεπέηξνπ Μέινο 

7. Εκκαλνπήι Σνθίιιαο Μέινο 

8. Επαγγειία Δεκεηξίνπ Μέινο 

 

Η Δεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 

       Ο   Αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην 7
ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεκέξσζε γηα ην άξζξν 99 ηνπ 

λ. 3852/10 ζύκθσλα κε ην νπνίν δήκνη ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο ή όκνξνη δήκνη κπνξνύλ λα ζπλάπηνπλ 

κεηαμύ ηνπο ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζε αξκνδηόηεηαο γηα ινγαξηαζκό ηνπο 

ή ηελ ππνζηήξημε ηεο άζθεζήο ηεο, νη ιεγόκελεο «Σπκβάζεηο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο»  όπσο 

επίζεο θαη γηα ην άξζξν 206 ηνπ λ. 3852/10 ζύκθσλα κε ην νπνίν νη κεγαιύηεξνη ζε πιεζπζκό δήκνη 

ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ ησλ πεξηθεξεηώλ ηνπ άξζξνπ 204 ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ πιήξε 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηνπο ινηπνύο δήκνπο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ 

αλαγθαία πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην απαξαίηεην πξνζσπηθό γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ κεηαβηβάδνληαη ζε απηνύο κε ηνλ παξόληα λόκν θαη θάιεζε ην Δ.Σ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε 

ηελ ζύλαςε κηαο ηέηνηαο ζύκβαζεο κε ην δήκν Καξπάζνπ γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 

ζηνλ δήκν Κάζνπ. 
 

    Τν Δ.Σ. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  έιαβε ππόςε 

ηα άξζξα 99 θαη 206 ηνπ λ. 3852/10  

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩΕΙ-ΛΥΕ



Αποθαζίδεη οκόθφλα: 
 

Ο Δήκνο καο έρεη ηελ αλάγθε δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (ηακεηαθή – νηθνλνκηθή ππεξεζία) ιόγσ ηνπ 

όηη  δελ δηαζέηεη ηελ αλαγθαία πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην απαξαίηεην πξνζσπηθό γηα ηελ άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ κε ην λ. 3852/2010 θαη πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε 

δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Δήκν Καξπάζνπ. 

 

Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξάςνπκε ζα έρεη ηζρύ από ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο έσο 31/12/2014. 

 

Τν εηήζην θόζηνο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ζα αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ έμη 

ρηιηάδσλ επξώ (6.000,00 € ) ζπλ ηηο νπνηεζδήπνηε δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη δε κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ. 

 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδνπκε ηαθηηθό κέινο από ηνλ Δήκν 

Κάζνπ ηνλ αληηδήκαξρν θ. Γεώξγην Κνπξηαληάθε  κε αλαπιεξσηή ηνλ Δεκνηηθό Σύκβνπιν θ. 

Ισάλλε Αζπξά θαη από ηνλ Δήκν Καξπάζνπ ζα νξηζηνύλ δύν ηαθηηθά θαη δύν αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο. 

 

Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην εμνπζηνδνηεί ηνλ Δήκαξρν Κάζνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζύκβαζεο. κε ηελ παξαηήξεζε ησλ θ. Αλησλίνπ Φαηδεπέηξνπ θαη Ισάλλε Αζπξά, λα έρνπκε ηε 

ζύκθσλε γλώκε λνκηθνύ ζπκβνύινπ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 

 

Η απόθαζε πήξε α/α 35/2013 

 

 Ο Πρόεδρος   Ο Γήκαρτος                       Ο Αληηδήκαρτος 
Υπ: Ισάλλεο Μηρ. Αζπξάο   Υπ: Δεκήηξηνο Εκκ. Εξσηόθξηηνο    Υπ: Γεώξγηνο Εκκ. Κνπξηαληάθεο 

   

    Σα Μέιε 

Ισάλλεο Μνλδάλνο  

Μελάο Ιεξνκόλαρνο  

Κσλζηαληίλνο Μελάο  

Αληώληνο Φαηδεπέηξνπ  

Εκκαλνπήι Σνθίιιαο  

Επαγγειία Δεκεηξίνπ       

   

 

   Αθρηβές Απόζπαζκα      

από ηο Βηβιίο Πραθηηθώλ   
 

   Ο Γήκαρτος Κάζοσ Η Δηδηθή Γρακκαηέας 

 

 

 

Δεκήηξηνο Εκκ. Εξσηόθξηηνο Φσηεηλή Ι. Φηιηππίδε  

 

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩΕΙ-ΛΥΕ


