
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 2
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 9/2011. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                      Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο εθεδξηθνύ ηπκπάλνπ Ο.Σ.Δ.. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 21 Ιαλνπαξίνπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 16:00  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  κε αξηζ. Πξση. 

160/18-1-2011, πνπ επηδόζεθε  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 10 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο                  1.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, εθηόο Κάζνπ   

2.- Ισάλλεο   Γαιαλάθεο, Αλη/δξνο              2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ,  ΄΄   ΄΄ 

3.- Μαξία      Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο        3.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,    ΄΄    ΄΄    

4.- Γεώξγηνο  Κνπξηαληάθεο,  Μέινο   

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

6.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,         ΄΄ 

7.- Κσλ/λνο   Μελάο,                  ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄ 

9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

10.-Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,            ΄΄ 

 

      Ο  Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  9
ν
 ζέκα έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο 

Γεκνηηθό ύκβνπιν Γεώξγην Κνπξηαληάθε. 

     Ο θ. Κνπξηαληάθεο εηζεγνύκελνο ην ζέκα εμέζεζε όηη έρνπλ γίλεη ρξόληεο 

πξνζπάζεηεο από ηνλ Γήκν ηεο Κάζνπ γηα ηελ νξηζηηθή απνρώξεζε ησλ θεξαηώλ ηνπ 

Ο.Σ.Δ. από ηνλ νηθηζκό Φξπ. Ήδε έρνπκε θζάζεη ζε ζπκθσλία απνρώξεζεο απηώλ ησλ 

θεξαηώλ, αιιά γηα λα επηηεπρζεί ε νκαιή απνρώξεζε ζα πξέπεη έλα ήδε αλελεξγό 

ηύκπαλν, ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή επξίζθεηαη πάλσ ζηηο θεξαίεο λα ηνπνζεηεζεί δίπια 

ζην θηίξην ηνπ Ο.Σ.Δ. νύησο ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη εθεδξηθά ζε πεξίπησζε 

παξνπζίαζεο δεκηάο ζηελ νπηηθή ίλα  κε ηελ νπνία εμππεξεηείηαη ζήκεξα ε Κάζνο θαη 

θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

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

πκβνπιίνπ Γεσξγίνπ Κνπξηαληάθε, 

 

                                                     Α π ν θ α ζ ί δ ε η  : 

 

1.- Δγθξίλεη  ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλελεξγνύ ηπκπάλνπ από ηελ θεξαία ηνπ Ο.Σ.Δ. ζην 

θηίξην ηνπ Ο.Σ.Δ. νύησο ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη εθεδξηθά ζε πεξίπησζε δεκηάο ζηελ 

νπηηθή ίλα, κε ηελ νπνία εμππεξεηείηαη ε Κάζνο. 

2.- Η απόθαζε πάξζεθε κεηνςεθνύλησλ ησλ δεκνηηθώλ πκβνύισλ Ηιία Γαιαλάθε, ν 

νπνίνο εδήισζε όηη δελ ζέιεη λα έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ Ο.Σ.Δ. θαη Δκκαλνπήι 

Μαλνύζνπ θαη Ισάλλε Νηθνιάνπ, νη νπνίνη εδήισζαλ όηη δηαθσλνύλ κε ηελ 



ηνπνζέηεζε ηνπ ηπκπάλνπ ζην θηίξην ηνπ Ο.Σ.Δ. θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν έμσ από 

ηνλ νηθηζκό Φξπ πξνο ηελ πεξηνρή Αγίνπ Νηθνιάνπ.  

 

   Η απόθαζε πήξε α/α/ 9/2011. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                              Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: Ι. ΓΑΛΑΝΑΚΗ                 ππ:Γ.ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

                                        ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ      

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                             

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ             ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

    

                                            ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ 

                                            ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                                              Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

 

 

 

                                  ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 

 


