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

Από ην 9
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 49/2011. 

                                                                           Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                                πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Φηιηθνύ Γηαθαλνληζκνύ.  

                            

    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 εηζεγνύκελνο ην 11
ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη   κε ην 

ππ αξηζκ. πξση. 1882/28-2-2011 ε αλεμάξηεηε αξρή ΤΝΖΓΟΡΟ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ  καο γλσξίδεη όηη: 

΄΄Με ην άξζξν 11 ηνπ Ν.2251/1994 (ΦΔΚ Α΄191), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Ν.3587/2007 (ΦΔΚ Α΄152) θαη ηζρύεη, ζπζηήζεθαλ ζηηο θαηά ηόπνπο Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρώξαο νη Δπηηξνπέο Φηιηθνύ Γηαθαλνληζκνύ (ΔΦΓ) κε ζθνπό ηελ 

εμώδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο θαη θαηαλαισηέο ή ελώζεηο 

θαηαλαισηώλ. 

Με ην άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Ν.3927/2004 (ΦΔΚ Α΄259), όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεκέλνο, νη 

ΔΦΓ ππήρζεζαλ ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή ΄΄πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή΄΄, ζηνλ νπνίν 

εθρσξήζεθαλ νη αξκνδηόηεηεο ηεο ζπγθξόηεζεο θαη ηεο επνπηείαο ηνπο (παξ.5). 

Με ην άξζξν 94, παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) γηα ηελ ΄΄Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο  (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο), ε αξκνδηόηεηα ηεο ζύζηαζεο ησλ 

ΔΦΓ, θαζώο επίζεο ηεο ηήξεζεο αξρείσλ ησλ πνξηζκάησλ ηνπο θαη ηεο ηήξεζεο 

κεηξώνπ θαηαλαισηώλ , κεηαβηβάδεηαη πιένλ ζηνπο Γήκνπο, όπσο απηνί 

ζπγθξνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ ππόςε Νόκνπ. 



Καηά ην Νόκν (άξζξν 95 παξ. 1, εδ. α΄), ε πξόζζεηε απηή αξκνδηόηεηα αζθείηαη από 

ηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο από 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2011, ελώ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθό, 

ηερληθό θαη ιεπηνκεξεηαθό δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο λέαο 

αξκνδηόηεηαο, ηελ αλαγθαία πξνο ηνύην πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηελ παξνρή 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (άξζξν 95, παξ. 7). 

Γεδνκέλνπ όηη δπλάκεη ησλ αλσηέξσ ε ζεηεία ησλ κειώλ κε παιαηόηεξεο απνθάζεηο 

ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Καηαλαισηή νξηζζεηζώλ ΔΦΓ έρεη ήδε εθπλεύζεη θαη επηπιένλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνύ ζε ηνπηθό επίπεδν 

έρεη απνδεηρζεί άθξσο απνηειεζκαηηθή, πεξαηηέξσ δε πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο ηπρόλ 

λνκηθώλ θελώλ, παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζε επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

ζπγθξόηεζεο ησλ λέσλ ΔΦΓ, όπσο νξίδνπλ νη θαηλνύξγηεο αξκνδηόηεηέο ζαο΄΄. 

Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2251/1995 

από: 

1,- Έλα δηθεγόξν, κέινο ηνπ δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

2.- Έλαλ εθπξόζσπν ηνπ ηνπηθνύ εκπνξηθνύ θαη βηνκεραληθνύ επηκειεηεξίνπ κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ 

3.- Έλαλ εθπξόζσπν ησλ ηνπηθώλ ελώζεσλ θαηαλαισηώλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

ηελ ζπλέρεηα θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη   ζρεηηθά.  

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

έρνληαο ππ όςε ηνπ ην κε αξηζκ. πξση. 1882/28-2-2011 ε αλεμάξηεηε αξρή 

ΤΝΖΓΟΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ   

 

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

 

1.-  Λόγσ έιιεηςεο πξνζώπσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Κάζνπ κε ηα απαξαίηεηα 

πξνζόληα, αδπλαηεί λα ζπζηήζεη Δπηηξνπή Φηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ. 

 

       Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 49/2011. 

 

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 

 

 

 

 


