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από ην 5
ν
 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 22/2011. 

                                                               Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                       Απνδνρή παξαρώξεζεο ρξήζεο νδνληηαηξηθώλ κεραλεκάησλ.  

                                              

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 25ε Ινπιίνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα  

θαη ώξα   12:00   ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή Κάζνπ, κεηά 

από   κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 2392/20-7-2011, πνπ 

επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην  άξζξν 

75 ηνπ Ν.3852/10. 

        Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν –7- 

κειώλ βξέζεθαλ παξόληα –5- κέιε: 

 

                      Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                                     Α Π Ο Ν Σ Δ  

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

1.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο             1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο  θαη   

2.- Μελάο Ιεξνκόλαρνο, Μέινο                         2.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ αλ  θαη   

3.- Μαξία  Φξαγθνύιε, Μέινο                                λόκηκα πξνζθιήζεθαλ 

4.- Κσλ/λνο Μ. Μελάο, Μέινο 

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, Μέινο                                       

      Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γεκνηηθό ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  εμέζεζε όηη κε 

επηζηνιή ηνπ από 18/7/2011 ν ζπκπαηξηώηεο καο  νδνληίαηξνο θ. Δπάγγεινο 

Καηαραλάο, καο θάλεη γλσζηό όηη παξαρσξεί ηελ ρξήζε ησλ νδνληηαηξηθώλ 

κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ζηνλ Γήκν Κάζνπ, νύησο ώζηε λα είλαη δηαζέζηκε ε 

ρξήζε ηνπο από νηνλδήπνηε νδνληίαηξν επηζπκεί  πεξηζηαζηαθά λα εμππεξεηήζεη ηνπο  

Καζηώηεο. Ο εμνπιηζκόο απηόο απνηειείηαη: 

1.- Οδνληηαηξηθό UNIT κε ελζσκαησκέλε έδξα, πξνβνιέα θαη πηπεινδνρείν 

2.- Σξνρήιαην κε κηθξνκόηνξ, αεξόηνξ, αεξνζύξηγκα θαη ιπρλία θσηνπνιπκεξηζκνύ 

3.- Σξνρήιαην αθηηλνινγηθό κεράλεκα  

4.- Πάγθνο – εξγαιεηνζήθε 

5.- Ηιεθηξηθόο ζπκπηεζηήο ζπλδεδεκέλνο κε θηβώηην ξύζκηζεο αέξα – λεξνύ 

6.- Κιίβαλνο μεξάο απνζηείξσζεο 

7.- Κιίβαλνο πγξήο απνζηείξσζεο 

8.- Γξαθείν – ςπγείν – θαξέθιεο – ηξαπεδάθη – θαινξηθέξ (ιαδηνύ). 

      ηελ ζπλέρεηα θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνρή ηεο ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ απηώλ. 

      Η νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη είδε ην από 18/7/2011 έγγξαθν ηνπ θ. Δπάγγεινπ 

Καηαραλά, 

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

 

Α.- Απνδέρεηαη ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνύ νδνληηαηξείνπ από ηνλ 

ζπκπαηξηώηε καο θ. Δπάγγειν Καηαραλά, απνηεινύκελνπ από : 

1.- Οδνληηαηξηθό UNIT κε ελζσκαησκέλε έδξα, πξνβνιέα θαη πηπεινδνρείν 

2.- Σξνρήιαην κε κηθξνκόηνξ, αεξόηνξ, αεξνζύξηγκα θαη ιπρλία θσηνπνιπκεξηζκνύ 

3.- Σξνρήιαην αθηηλνινγηθό κεράλεκα  



4.- Πάγθνο – εξγαιεηνζήθε 

5.- Ηιεθηξηθόο ζπκπηεζηήο ζπλδεδεκέλνο κε θηβώηην ξύζκηζεο αέξα – λεξνύ 

6.- Κιίβαλνο μεξάο απνζηείξσζεο 

7.- Κιίβαλνο πγξήο απνζηείξσζεο 

8.- Γξαθείν – ςπγείν – θαξέθιεο – ηξαπεδάθη – θαινξηθέξ (ιαδηνύ). 

Β.- Να δηαβηβαζηνύλ ζηνλ θ. Καηαραλά εθ κέξνπο ηνπ Λανύ ηεο Κάζνπ, νη ζεξκέο 

επραξηζηίεο ηνπ, γηα ηελ επγεληθή απηή πξνζθνξά.  

 

    Η απόθαζε πήξε α.α.  22/2011. 

 

 

 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                          ΣΑ ΜΔΛΗ 

ππ: Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                       ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ 

                                                                   ππ: Μ.Δ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ 

                                                                   ππ: Κ.Μ.ΜΗΝΑ 

                                                                   ππ: I. A. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                                                    

 

       ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ 

       ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ                                   Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΙΚ. ΔΠ. ΚΑΟΤ 

 

 

 

    ΓΔΩΡΓΙΟ  ΔΜΜ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                    ΒΑΙΛΔΙΟ Γ. ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 


