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Απφ ην 11
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκφο απφθαζεο 70/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

    πκκεηνρή     σο    ζπκπξάηησλ    θνξέαο    ζε    πξφηαζε    ζην    πξφγξακκα  

   ΄΄Κνηλσθειήο εξγαζία΄΄ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.      

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 20 Ινπλίνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα 

θαη ψξα 12:00  ζπλήιζε ζε  έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κάζνπ, 

κεηά απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 1924/20-6-2011 πξφζθιεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δφζεθε  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο 

θαζψο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

    Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη φηη ππάξρεη λφκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξφληεο                                                                 Απφληεο 

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

 1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξφεδξνο            1.- Ισάλλεο Αζπξάο, εθηφο Κάζνπ     

 2.-  Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο           2.- Αληψληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηφο Κάζνπ 

 3.- Μελάο      Ιεξνκφλαρνο,        ΄΄ 

 4.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 5.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 6.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

 7.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

 8.- Δκκαλνπήι Μαλνχζνο,         ΄΄ 

 9.-Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

        Ο Αληηπξφεδξνο πξφηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

ζεσξψληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ 

ζέκαηνο. 

       Σν ψκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ, κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ 

Γ.. Ισάλλε Νηθνιάνπ, ν νπνίνο δήισζε φηη ην ζρεηηθφ έγγξαθν έρεη πεξηέιζεη ζηνλ 

Γήκν ζηηο 6/6/2011 θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζέκα ζα κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί ελσξίηεξα. 

        ηε ζπλέρεηα ν Αληηπξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ζέκα έζεζε ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηελ Αλνηθηή Πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε 

αξηζκφ 32/24-5-2011, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Γήκνο γηα λα ζπκκεηάζρεη σο 

ζπκπξάηησλ θνξέαο, πξέπεη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα ιάβεη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο. 

    Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ  

 

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

 

1.-  Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ σο ζπκπξάηησλ θνξέαο ζηελ πξφηαζε κε ηίηιν 

΄΄Κνηλσθειήο εξγαζία ζηα κηθξά λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ΄΄. 



2.- Πξνηείλεη ηα εμήο έξγα/ ελέξγεηεο γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ θαη ηελ έληαμε ηνπο 

ζην πξφγξακκα: 

- Καζαξηζκφο θαη αηζζεηηθή απνθαηάζηαζε πξνζφςεσλ δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ 

θηεξίσλ. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 2 αηφκσλ γηα 5 κήλεο (απφ επηέκβξην 

2011 έσο Ιαλνπάξην 2012) ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. 

- Καζαξηζκφο ζηχισλ θαη πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο απφ δηαθεκηζηηθά πιηθά. Λφγσ ησλ 

απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη 

απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 1 αηφκνπ γηα 5 κήλεο (απφ επηέκβξην 2011 έσο 

Ιαλνπάξην 2012) ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. 

- πληήξεζε πξάζηλνπ πεδνδξνκίσλ θαη λεζίδσλ. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ 

ηνπ έξγνπ, δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε 

επηπιένλ 2 αηφκσλ γηα 5 κήλεο (απφ επηέκβξην 2011 έσο Ιαλνπάξην 2012) ηα νπνία 

πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. 

- πληήξεζε θήπσλ θαη αιζψλ. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, δελ 

επαξθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 2 αηφκσλ γηα 

5 κήλεο (απφ Ιαλνπάξην 2012 έσο Μάτν 2012) ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην 

πξφγξακκα. 

- πληήξεζε θαη θχιαμε παηδηθψλ ραξψλ. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ 

έξγνπ, δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 1 

αηφκνπ γηα 5 κήλεο (απφ Ιαλνπάξην 2012 έσο Μάτν 2012) ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα 

έληαμε ζην πξφγξακκα. 

- πληήξεζε αχιεησλ ρψξσλ ζρνιείσλ. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, 

δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 1 αηφκνπ 

γηα 5 κήλεο (απφ επηέκβξην 2011 έσο Ιαλνπάξην 2012) ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα 

έληαμε ζην πξφγξακκα. 

- Αλαδαζψζεηο. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, δελ επαξθεί ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 2 αηφκσλ γηα 5 κήλεο 

(απφ Ννέκβξην 2011 έσο Μάξηην 2012) ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην 

πξφγξακκα. 

- Φπηεχζεηο – ζπληεξήζεηο, θπιάμεηο αιζψλ θαη πάξθσλ. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ 

απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε 

απαζρφιεζε επηπιένλ 1 αηφκνπ γηα 5 κήλεο (απφ Ννέκβξην 2011 έσο Μάξηην 2012) ην 

νπνίν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. 

- Τπεξεζίεο πνηίζκαηνο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ 

έξγνπ, δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 1 

αηφκνπ γηα 5 κήλεο (απφ Μάτν 2012 έσο επηέκβξην 2012) ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα 

έληαμε ζην πξφγξακκα. 

- Φπηεχζεηο ζε γεηηνληέο. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, δελ επαξθεί ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 1 αηφκνπ γηα 5 κήλεο 

(απφ Ννέκβξην 2011 έσο Μάξηην 2012) ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην 

πξφγξακκα. 

- Καζαξηζκφο παξαιηψλ. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, δελ επαξθεί ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 1 αηφκνπ γηα 5 κήλεο 

(απφ Απξίιην 2012 έσο Αχγνπζην 2012) ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην 

πξφγξακκα. 

3.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Κάζνπ θ. Γεκήηξην Δξσηφθξηην λα ππνγξάςεη ην 

απαξαίηεην γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο Μλεκφλην/πκθσλία πλεξγαζίαο θαζψο 

θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ ζα απαηηεζεί. 



4.- Να ζπλεηζθέξεη ζε πιηθά, εμνπιηζκφ θαη φηη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ απαηηεζεί 

επηπιένλ δαπάλε (εθηφο ηεο κηζζνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο), ν Γήκνο ζα πξνβεί ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ψζηε λα εγγξαθνχλ νη δαπάλεο απηέο γηα ην θάζε 

έξγν. 

       Η απφθαζε πήξε α/α/ 70/2011. 

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:ΗΛ.ΓΑΛΑΝΑΚΗ  ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ              ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

                                        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 
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