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

Από ην 1
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 2/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                Μείσζε ζπληειεζηή  έθηαθηεο εηζθνξάο αθηλήησλ. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 24 Ιαλνπαξίνπ 2012 εκέξα 

Σξίηε θαη ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά 

από ηελ κε αξηζκ. πξση. 192/19-1-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  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.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο     3.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, εθηόο Κάζνπ 

4.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄          

6.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

7.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

8.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

9.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,               ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,        ΄΄ 

 

         Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

         Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δκκαλνπήι Μαλνύζνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη ν Πξόεδξνο θάιεζε 

ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

       Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.      

       ηε ζπλέρεηα   ν θ. Μαλνύζνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα  εμέζεζε ηα εμήο : 

΄΄Με αθνξκή ηελ πξνζθάησο επηβιεζείζα έθηαθηε εηζθνξά αθηλήησλ θαη ιακβάλνληαο 

ππ όςηλ ηηο πξαγκαηηθέο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην λεζί καο, όπνπ αληί ηεο 

όπνηαο αλζξώπηλεο κεηαρεηξίζεσο πνπ ζα έπξεπε λα ηπγράλνπκε εθ κέξνπο ηεο 

Πνιηηείαο,  ιόγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη  ην λεζί καο θαη γεληθώο όια ηα 

λεζηά κε θαηνίθνπο θάησ ησλ 1.500 θαηνίθσλ θαη ελώ ζα έπξεπε λα καο επηρνξεγεί γηα 

ηελ παξακνλή ζ΄ απηά, κάιινλ πξάηηεη ην αληίζεην, εάλ ιάβνπκε ππ όςηλ ηα όζα 

δηαδξακαηίδνληαη εηο βάξνο ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηνίθσλ, όπνπ θπξηνιεθηηθά καο 

εμηζώλνπλ κε ρσξηά ηεο πξσηεπνύζεο ηνπ Ννκνύ καο, θαηαηάζζνληάο καο ζηελ 

θιίκαθα ησλ 3,00 επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ζπλ ησλ πξνζαπμήζεσλ ιόγσ 

παιαηόηεηαο. ίγνπξα νη ελέξγεηεο απηέο ησλ επηηειώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

ζηόρν έρνπλ ηελ εγθαηάιεηςε θαη αθειιεληζκό ησλ λεζηώλ καο, ησλ νπνίσλ όπσο 

απνδεηθλύεηαη βαζηθόο ηνπο ζηόρνο είλαη κόλνλ ε είζπξαμεο ρξεκάησλ ζηύβνληαο καο 

θπξηνιεθηηθά, εθ όζνλ σο όθεηιαλ λα γλσξίδνπλ εηο ην λεζί δελ ππάξρνπλ εξγαζίεο 

όηαλ ην ζύλνινλ ηεο θνηλσλίαο καο θπξηνιεθηηθά αδπλαηεί λα θαιύςεη ζηνηρεηώδεηο 

βαζηθέο αλάγθεο δηαβίσζήο ηεο, παξακέλνληαο γαδσκέλνη ζ΄ απηό ην βξάρν 



απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ από ζπλαηζζεκαηηθνύο θαη Δζληθνύο ιόγνπο θαη αληί ηεο 

θαηαλνήζεσο θαη ζπκπαξαζηάζεσο, ζήκεξα εηζπξάηηνπκε ηελ νηθνλνκηθή καο 

εμαζιίσζε θαη ηέινο εμόλησζε από ηνπο επηηειείο ηεο Μεηέξαο Διιάδνο. 

     Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη εάλ πξάγκαηη έρεη παξακείλεη ζηνηρεηώδεο ζεβαζκόο αθ 

ελόο ζηελ Δζληθή καο θπξηαξρία θαη αθ εηέξνπ  ζηνπο νηθνλνκηθώο αζζελείο λεζηώηεο 

δεηνύκε ηελ αλαδξνκηθή πιήξε απαιιαγή καο, από απηήλ ηελ έθηαθηε εηζθνξά 

αθηλήησλ από ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο θαη εάλ απηό δελ είλαη εθηθηό, ηόηε λα 

εληαρζνύκε ζηελ πξώηε θαηεγνξία ησλ εππαζώλ νκάδσλ, δηόηη ελ ελαληία πεξηπηώζεη 

δελ ζα αξγήζνπλ λα εηζπξάμνπλ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ λεζηώλ καο, επζύλε πνπ ζα 

βαξύλεη ηελ ζπλείδεζε ησλ δηνηθνύλησλ .΄΄. 

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

πκβνύινπ θ. Δκκαλνπήι Μαλνύζνπ, 

 

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

 

1.-  Να δηεθδηθεζεί κε θάζε πξόζθνξν κέζν ε πιήξεο απαιιαγή ησλ Καζησηώλ από 

ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ζεζπηζζέληνο ηέινπο αθηλήησλ, ζεσξώληαο όηη ε 

επηβνιή ηνπ ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο, όπσο είλαη θαη ε Κάζνο, είλαη πέξα γηα πέξα άδηθε 

θαη εάλ απηό δελ είλαη εθηθηό, ηόηε λα εληαρζεί ε Κάζνο ζηελ πξώηε θαηεγνξία ησλ 

εππαζώλ νκάδσλ. 

 

       Η απόθαζε πήξε α/α/ 2/2012 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                        ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                       ππ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 


