
                                   

                                     Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

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

από ην 6
ν
 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 29/2011. 

                                                               Π ε ξ ί ι ε ς ε 

Απνδνρή παξαρώξεζε ππξνζβεζηηθνύ  νρήκαηνο.  

                                              

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 5ε επηεκβξίνπ 2011 εκέξα 

Γεπηέξα  θαη ώξα   13:00   ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή 

Κάζνπ, κεηά από   κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 2891/31-

8-2011, 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.- Κσλ/λνο Μελάο  θαη   

2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αλη/δξνο                         2.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ αλ  θαη   

3.- Μαξία  Φξαγθνύιε, Μέινο                                λόκηκα πξνζθιήζεθαλ 

4.- Μελάο Ιεξνκόλαρνο, Μέινο 

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, Μέινο    

   Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γεκνηηθό ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην. 

                                 

 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο έζεζε εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο 

ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη αλ 

ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα ή όρη.      

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα εθηόο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο.  

      ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  εηζεγνύκελνο ην ζέκα, εμέζεζε όηη ε Σνπηθή Έλσζε 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Γσδεθαλήζνπ κε ην ππ αξηζκ. 114/31-8-2011 έγγξαθό ηεο 

καο θνηλνπνηεί ηελ ππ αξηζκ. 45/2-8-2011 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο κε ηελ νπνία 

παξαρσξεί ζηνλ Γήκν Κάζνπ ηελ ρξήζε ηνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΤ1190 

ππξνζβεζηηθνύ  νρήκαηνο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπ λεζηνύ θαη θάιεζε ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο παξαρώξεζεο ή 

όρη. 

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη είδε ηελ απόθαζε Νν 45/2-8-2011 ηνπ Γ.. ηεο 

Σ.Δ.Γ.Κ.ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ, 

 

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

 

1.-  Απνδέρεηαη ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΤ1190 

ππξνζβεζηηθνύ  νρήκαηνο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπ λεζηνύ, από ηελ 

Σ.Δ.Γ.Κ.ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 

 

 

    Η απόθαζε πήξε α/α.  29/2011. 

 



 

 

 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                          ΣΑ ΜΔΛΗ 

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

                                                                   ππ: Μ.Δ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ 

                                                                   ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ 

                                                                   ππ: I. A. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                                                    

 

       ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ 

       ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ                                   Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΙΚ. ΔΠ. ΚΑΟΤ 

 

 

 

    ΓΔΩΡΓΙΟ  ΔΜΜ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                    ΒΑΙΛΔΙΟ Γ. ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 


