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Από ην 17
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 119/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                        Γηακαξηπξία γηα επηθείκελε παύζε ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Ο.Τ. Καξπάζνπ.      

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 22 Οθησβξίνπ 2012 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 12:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 

έγηλε  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  Αληηδήκαξρνο Κάζνπ, σο αλαπιεξσηήο 

Γεκάξρνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Ηιίαο  Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο     3.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,   εθηόο Κάζνπ 

4.-  Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄         4.- Ισάλλεο Μνλδάλνο 

5.-  Κσλ/λνο Μελάο,                   ΄΄         5.-  Φσηεηλή Αξπαηδή 

6.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,                ΄΄         6.- Δκκαλνπήι νθίιαο, αλ θαη λόκηκα 

7.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,           ΄΄              πξνζθιήζεθαλ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Ο Πξόεδξνο  πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη 

θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

       Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  ζέκα  εμέζεζε όηη κε ηελ επηθείκελε παύζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Ο.Τ. Καξπάζνπ, παξνπζηάδεηαη θαη άιιν νμύηαην πξόβιεκα, ζηα 

ηόζα ππάξρνληα, γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο αθξηηηθήο Κάζνπ. Η ελέξγεηα απηή νδεγεί 

ηνπο Καζηώηεο ζε απόγλσζε, αθνύ γηα θάζε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηελ Γ.Ο.Τ. ζα 

αλαγθάδνληαη λα κεηαβαίλνπλ ζηελ Ρόδν κε όηη ζπλεπάγεηαη απηό ζε ρξόλν, ρξήκα 

θαη   ηαιαηπσξία. Δπίζεο ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, δηελεξγείηαη 

κέζσ ηεο Γ.Ο.Τ.  Καξπάζνπ, ιόγσ ππνζηειέρσζεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ θαη έιιεηςε 

ίδηαο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο θαη ζε πεξίπησζε παύζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Ο.Τ. 

Καξπάζνπ ν Γήκνο Κάζνπ ζα αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη 

ηελ πινπνίεζή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ. Η ηαθηηθή απηή, πνπ ζην παξειζόλ έρεη 

απνκαθξύλεη θαη άιιεο ππεξεζίεο από ηελ Κάξπαζν, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

θνξνεηζπξαθηηθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ηηο 

αθξηηηθέο πεξηνρέο ζε καξαζκό θαη  ζε εγθαηάιεηςε θάηη πνπ ίζσο επηδηώθεη ε 

Κεληξηθή Γηνίθεζε. Η πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα καο βξεη όινπο απέλαληη θαη 

θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ άκεζε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Ο.Τ. 

ζηελ Κάξπαζν, 

 

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

 



1.- Γηακαξηύξεηαη εληνλόηαηα πξνο θάζε θαηεύζπλζε ελάληηα ζηελ παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γ.Ο.Τ. ζηελ Κάξπαζν, αθνύ ε ελέξγεηα απηή ζα πξνζζέζεη έλα αθόκα  νμύηαην 

πξόβιεκα δηαβίσζεο, ζηα ηόζα ππάξρνληα, ησλ Καζησηώλ ζην λεζί ηνπο. 

2.- Ο Γήκνο Κάζνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Καξπάζνπ θαη όινπο ηνπο θνξείο ηεο 

πεξηνρήο καο, λα πξνβεί ζε θάζε κνξθή δηακαξηπξίαο, πνπ ζα ζεσξεζεί απαξαίηεηε θαη 

ζθόπηκε, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο παύζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Ο.Τ. Καξπάζνπ.  

 

      Η απόθαζε πήξε α/α/ 119/2012. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

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

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Κ. Μ. ΜΗΝΑ                    Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ                     ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 


