
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 9
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 36/2011. 

                                                                           Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                 Έγθξηζε εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο δάθνπ ειηάο. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 27 Απξηιίνπ 2011 εκέξα Σεηάξηε 

θαη ώξα 18:00  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ 

κε αξηζκ. πξση. 1175/20-4-2011 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 12 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο              1.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο, εθηόο Κάζνπ 

2.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, Αληη/δενο 

3.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο      

4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο       

5.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ         ΄΄ 

6.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

7.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

8.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

9.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

10.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

11.-Ησάλλεο   Νηθνιάνπ,             ΄΄ 

12.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

        Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ 

ζέκαηνο. 

       Σν ώκα εδέρζεη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ. 

        ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα εμέζεζε όηη κε ην ππ αξηζκ.      

1378/12-4-2011έγγξαθό ηεο ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ - Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

– Σκήκα Φπηηθήο & Εστθήο καο γλσζηνπνηείηαη όηη αλαιακβάλεη θαη θέηνο ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνρή ηεο νξγάλσζεο  γηα ην έηνο 2011.  

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

είδε ην πξναλαθεξόκελν έγγξαθν, 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   : 

 

1.-  Απνδέρεηαη ηελ νξγάλσζε δαθνθηνλίαο από ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ – Σκήκα Φπηηθήο & Εστθήο γηα ην έηνο 2011 κε 

δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο από εδάθνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

δαθνπαγίδσλ. 



2.- Ζ δαπάλε εθαξκνγήο ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο, ζα βαξύλεη ηνπο ειαηνπαξαγσγνύο, 

νη νπνίνη ζα θαηαβάινπλ ηα δαθνθηόλα ηέιε, πνπ ζα επηβιεζνύλ από ην Κξάηνο. 

3.- Να ηεξεζνύλ όια ηα ελδεηθλπόκελα κέζα πξνζηαζίαο ησλ εξγαηώλ, νη νπνίνη ζα 

εξγαζζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

4.- O παγηδνζέηεο ζα νξηζζεί από ηνλ Αγξνηηθό πλεηαηξηζκό Κάζνπ. 

5.- Ζ απόθαζε πάξζεθε κεηνςεθνύληνο ηνπ Γ.. Ησάλλε Νηθνιάνπ, ν νπνίνο δήισζε όηη 

δηαθσλεί κε ηνλ ηξόπν ςεθαζκνύ. 

 

       Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 36/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: ΖΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΖ              ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                       

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ 

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΖΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

             ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 


