
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΑΟΤ      

                                                                                            Αριθ. Απόθ:  90/2013 
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ηο 17
ο 
πρακηικό ηης 04-09-2013  

ζσνεδριάζεως ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ  

Γήμοσ Κάζοσ 

 

Θέμα: «Προβλήμαηα Σομέα Τγείας Γήμοσ Κάζοσ» 
    

 

Σηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  04
ε
  Σεπηεκβξίνπ 2013 εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 19:00 

ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε εμ αλαβνιήο από ηελ 30/08/2013 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην Κάζνπ, κεηά 

από ηελ ππ’ αξηζκόλ 2823/27-08-2013 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  ζε θαζέλα 

από ηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο 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: 

 

 Παρόνηες      Απόνηες 
1. Ησάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο      1. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

2. Μαξία Φξαγθνύιε Γξακκαηέαο   

3. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο  

4. Ησάλλεο Μνλδάλνο Μέινο  

5. Μελάο Ηεξνκόλαρνο Μέινο  

6. Αληώληνο Φαηδεπέηξνπ Μέινο 

7. Κσλζηαληίλνο Μελάο  Μέινο 

8. Δκκαλνπήι Σνθίιιαο Μέινο 

9. Φσηεηλή Αξπαηδή Μέινο 

10. Δκκαλνπήι Μαλνύζνο Μέινο 

11. Ησάλλεο Νηθνιάνπ Μέινο 

12. Αληώληνο Εάγνξαο Μέινο 

 

Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ έζεζε ζην Σώκα λα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ην παξόλ 

ζέκα. Τν Γ.Σ. απνθάζηζε νκόθσλα λα ζπδεηεζεί. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πξώην ζέκα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ηα πξνβιήκαηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο (έιιεηςε ηαηξώλ, αληηδξαζηεξίσλ γηα κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο, αζζελνθόξν θιπ) ηνπ 

λεζηνύ, έρνπλ απαζρνιήζεη ζνβαξά θαη επαλεηιεκκέλα ηελ Γεκνηηθή Αξρή. 

Ο Γήκνο Κάζνπ επαλέξρεηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο ζηειέρσζεο ηνπ Π.Π.Η., 

επεηδή ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ιόγσ έιιεηςεο ηαηξνύ, είλαη ηξαγηθή. Γύν ζέζεηο αγξνηηθώλ ηαηξώλ 

παξακέλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα θελέο θαη ν κνλαδηθόο ηαηξόο γεληθήο παζνινγίαο επίθεηηαη λα απνρσξήζεη. 

Κάιεζε ην Γ.Σ. λα εμεηάζεη ην ζνβαξό πξόβιεκα έιιεηςεο ηαηξώλ ηνπ Π.Π.Η. 

Οη πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ πξνο ςήθηζε είλαη νη εμήο: 

1. Ο θ. Νηθνιάνπ πξόηεηλε ην άκεζν θιείζηκν ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο από αύξην θηόιαο 

πξνο έλδεημε δηακαξηπξίαο. 

2. Ο θ. Μαλνύζνο πξόηεηλε ηελ απνζηνιή απζηεξήο επηζηνιήο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ 

ζηνλ αξκόδην Υπνπξγό γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ ηαηξώλ ζην Π.Π.Η. Κάζνπ θαη λα 

νξηζηεί ρξνλνδηάγξακκα γηα θιείζηκν ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ζε πεξίπησζε κε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηηήκαηόο καο.  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΕΙ-0ΔΖ



     Τν Γ.Σ. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ην 

γεγνλόο όηη είλαη επηβεβιεκέλε ε άξηηα  ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ θαηνίθσλ ηεο αθξηηηθήο Κάζνπ, 

δηόηη νπδέπνηε ππήξμαλ πνιίηεο Β’ θαηεγνξίαο νύηε από ηνπο αγώλεο, αιιά νύηε θαη από ηελ 

πξνζθνξά ζην έζλνο ησλ πξνγόλσλ καο. 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   θ α η ά   π ι ε η ν ς ε θ ί α : 

 

Να θαιπθζνύλ άκεζα κε ηνλ πξνβιεπόκελν ηξόπν νη ζέζεηο ησλ αγξνηηθώλ ηαηξώλ ηνπ Π.Π.Η. 

Κάζνπ γηα ηε άξηηα ηαηξηθή πεξίζαιςε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ λεζηνύ. Γηα ηελ δεηλή ζέζε ζηελ νπνία 

έρεη πεξηέιζεη ην λεζί καο κε ηελ έιιεηςε ησλ δύν αγξνηηθώλ ηαηξώλ θαη ηελ επηθείκελε παξαίηεζε 

ηνπ κνλαδηθνύ ηαηξνύ εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Π.Η. θαζηζηνύκε ππεύζπλνπο όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 

Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξνβνύκε ζην θιείζηκν ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο πξνο έλδεημε 

δηακαξηπξίαο έσο όηνπ βξεζεί ιύζε. 

Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ. Νηθνιάνπ θαη θ. Κνπξηαληάθε νη όπνηνη ήηαλ ππέξ ηεο πξώηεο πξόηαζεο..  

Ζ απόθαζε πήξε α/α 90/2013 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο 
 

 

              Ο Πρόεδρος    Σα Μέλη 
Υπ: Ησάλλεο Μηρ. Αζπξάο      Υπ: Μαξία Φξαγθνύιε 

   Υπ: Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο 

   Υπ: Ησάλλεο Μνλδάλνο 

   Υπ: Μελάο Ηεξνκόλαρνο 

   Υπ: Αληώληνο Φαηδεπέηξνπ 

   Υπ: Κσλζηαληίλνο Μελάο 

   Υπ: Δκκαλνπήι Σνθίιιαο 

   Υπ: Φσηεηλή Αξπαηδή 

   Υπ: Δκκαλνπήι Μαλνύζνο 

   Υπ: Ησάλλεο Νηθνιάνπ 

   Υπ: Αληώληνο Εάγνξαο 

  
        

   

Ακριβές Απόζπαζμα 

από ηο Βιβλίο Πρακηικών 
 

   Ο Πρόεδρος Γ.. Κάζοσ   Η Διδική Γραμμαηέας 

 

 

 

         Ησάλλεο Μηρ. Αζπξάο       Φσηεηλή Η. Φηιηππίδε  

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΕΙ-0ΔΖ


