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ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκφο απφθαζεο 133/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                          Λνγνδνζία Γεκάξρνπ Κάζνπ έηνπο 2010. 

                                       

 ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 31 Απγνχζηνπ 2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18:00  

ζπλήιζε ζε   ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κάζνπ, κεηά απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 2708/17-8-2011 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δφζεθε  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο 

πκβνχινπο θαζψο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη 

ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 11 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξφληεο                                                                 Απφληεο 

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

 1.- Ησάλλεο Αζπξάο, Πξφεδξνο                    1.- Δκκαλνπήι νθίιιαο, εθηφο Κάζνπ 

 2.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξφεδξνο            2.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, αλ θαη λφκηκα 

 3.- Μαξία   Φξαγθνχιε, Γξακκαηέαο                πξνζθιήζεθε 

 4.-  Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο            

 5.- Μελάο      Ηεξνκφλαρνο,        ΄΄                 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,         ΄΄ 

 7.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,          ΄΄ 

 8.- Αληψληνο Υαηδεπέηξνπ,       ΄΄  

 9.- Κσλ/λνο Μελάο,                   ΄΄  

10.- Δκκαλνπήι Μαλνχζνο,         ΄΄ 

11.-Ησάλλεο   Νηθνιάνπ,           ΄΄       

 

      Ο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν 

Κάζνπ ν νπνίνο εμέζεζε ηα πεπξαγκέλα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ην νηθ. Έηνο 2010: 

    Όπσο θάζε ρξφλν  έηζη θαη εθέηνο ε Γεκνηηθή Αξρή  πξνβαίλεη  ζηνλ απνινγηζκφ  ηνπ 

έξγνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Οη πξνζπάζεηεο καο εζηηάδνληαη ζην θιείζηκν παιαηψλ έξγσλ 

ππνδνκήο  πνπ ζπλερίδνληαη θαη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ  πνπ θάλνπλ  

ηελ δσή  ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ παξαζεξηζηψλ θαιχηεξε.    Ζ ηειεπηαία ρξνληά ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο ζπκπίπηεη θαη  κε ηελ πξνεηνηκαζία πνπ γίλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

  Ξεθηλψληαο απφ ηα έξγα ππνδνκήο ζα αλαθεξζνχκε :       

Λιμάνι    
       Δπηηέινπο ην έξγν πνπ ηαιαηπψξεζε ην λεζί  γηα  πάλσ απφ  25 ρξφληα νινθιεξψζεθε.  

Ζ Γηαρξνληθή  πξνζπάζεηα  πνπ θαηαβιήζεθε   απφ φινπο κεηά  απφ πνιιέο  θνξέο 

δηαθνπήο  ησλ εξγαζηψλ επνδψζεθε θαη ε νινθιήξσζε  απηνχ  ηνπ κεγάινπ  πξαγκαηηθνχ  

έξγνπ  γηα ην λεζί καο  είλαη γεγνλφο. 

Αεροδρόμιο  

   Παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε  ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο  ηνπ 

θηεξίνπ  επηβαηψλ . Οινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο πνπ πξνβιεπφληνπζαλ γηα ηελ 

αζθαιηφζηξσζε  ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξφζβαζεο θαη ζηάζκεπζεο θαη ηνλ εμσξατζκφ 

ησλ  εμσηεξηθψλ ρψξσλ . 

  Πηζηεχνπκε φηη νη ππνιεηπφκελεο ειάρηζηεο ζπκπιεξσκαηηθέο  εξγαζίεο   πνπ απαηηνχληαη  

λα νινθιεξσζνχλ  κέζα ζην  2011 νχησο  ψζηε  θαη λα παξαδνζεί πξνο ρξήζε  ην κεγάιν 

απηφ έξγν. Παξάιιεια  ζπλερίδεηαη  ε πξνζπάζεηα  γηα επέθηαζε ηνπ δηαδξφκνπ 



πξνζγείσζεο  έξγν αλαγθαίν γηα ηελ ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο  κειινληηθά  ηνπ Γεκνηηθνχ  

Αεξνδξνκίνπ Κάζνπ.     

Ύδρεσζη  
   Μεηά θαη ηελ νινθιήξσζε  ηνπ λένπ  δηθηχνπ χδξεπζεο θαη θαηαζθεπή  ηεο λέαο 

δεμακελήο ρσξεηηθφηεηαο 900 m³ ηα πξνβιήκαηα ζηελ χδξεπζε ηνπ  λεζηνχ καο   

πεξηνξίζηεθαλ αηζζεηά . 

      Έγηλαλ εξγαζίεο  εθζπγρξνληζκνχ  θαη βειηίσζε  ιεηηνπξγίαο  ησλ   γεσηξήζεσλ 

ζχκθσλα πάληα θαη ππφ ηελ επνπηεία  θαη ηηο ππνδείμεηο  ηνπ  θ. Μuttin , επίζεο  βξίζθεηαη 

ζε εμέιημε  ε έγθξηζε ηεο κειέηεο  δηάλνημεο  ηεζζάξσλ λέσλ γεσηξήζεσλ.   

     Πηζηεχνπκε  φηη  κε ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα  δελ ζα  παξαηεξνχληαη ζην κέιινλ θαζ’ φιε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο  θαινθαηξηλνχο κήλεο έιιεηςε ζπλερνχο 

πδξνδφηεζεο πξνβιέπνληαο  επίζεο κειινληηθά κε ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ 

θαη ελεξγεηψλ ηε δπλαηφηεηα απνηακίεπζεο ηνπ λεξνχ  γηα ηελ άξδεπζε θαη άιισλ 

παξάιιεισλ ελεξγεηψλ. Πξέπεη  θπζηθά φινη λα ζθεπηφκαζηε  φηη ε ππεξθαηαλάισζε είλαη 

θαηαζηξνθηθή θαη λα πξναζπίζνπκε ηελ πνιπηηκφηεηα  ηνπ ππέξηαηνπ απηνχ αγαζνχ .    

Σηον ηομέα ηης Υγείας :   
     Οινθιεξψζεθε ε κειέηε θαη αλακέλνπκε ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ  θαηαζθεπήο ηνπ  λένπ 

ΠΠΗ ζην ΔΠΑ. Πηζηεχνπκε φηη νη λέεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο  κε ηελ  απαηηνχκελε 

επάλδξσζε απφ αλαγθαίν ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ζα αλαβαζκίζεη ηεο 

απαξαίηεηεο  ππεξεζίεο   πξνο ηνλ δεκφηε ηνπ λεζηνχ καο .  

    Οη επηζθέςεηο ησλ γηαηξψλ εηδηθνηήησλ ζπλερίζηεθαλ θαη γηα ην 2010 θαη ζπλερίζηεθε 

θαη ε πξνζθνξά ζε θάιπςε εηδηθνηήησλ πνπ αλάγθαδαλ ηνπο Καζηψηεο λα θαηαθεχγνπλ  

ζηα λνζνθνκεία ηεο Ρφδνπ, ηεο Κξήηεο θαη ηεο Αζήλαο.   

   Γπζηπρψο  ε πξνζπάζεηα καο  κε ηελ Αηκνδνζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο Ρφδνπ δελ 

επνδψζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ηξάπεδαο αίκαηνο. Μεηά  ηελ δηαθνπή ηεο  ζπλεξγαζίαο  κε 

ην Ννζνθνκείν ηεο Νίθαηαο θάλεθε θαηά ην ρξφλν πνπ καο πέξαζε ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

ηξάπεδαο αίκαηνο θαη νη πξνζπάζεηεο καο ζα ζπλερηζηνχλ  θαη κε άιια Ννζνθνκεία (Κξήηεο 

θιπ) κε ζθνπφ  λα μαλαδεκηνπξγεζεί  ηξάπεδα  αίκαηνο  γηα ηνπο Καζηψηεο. Πξνυπφζεζε 

φκσο είλαη  λα επαηζζεηνπνηεζεί θαη πάιη ε θνηλσλία ηνπ λεζηνχ γηα ηελ ζπγθέληξσζε 

πεξηζζφηεξσλ κνλάδσλ αίκαηνο. 

    Σα πξνβιήκαηα κε ηεο δηαθνκηδέο θαη ηδηαίηεξα κε ηηο αεξνδηαθνκηδέο παξακέλνπλ. Έρεη 

δεηεζεί απφ ηνλ δηνηθεηή ηνπ ΔΚΑΒ λα επαηζζεηνπνηεζεί ην ζχζηεκα αεξνδηαθνκηδψλ 

ηδηαίηεξα γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο παξακεζφξηεο πεξηνρέο φπσο ε Κάζνο.  

   Ο αθηηλνινγηθφο ζάιακνο νινθιεξψζεθε  αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηεί  θαη ηελ 

απαζρφιεζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνο απηήλ ηελ  

θαηεχζπλζε  θηλνχληαη  νη πξνζπάζεηεο καο .     

     Πξέπεη λα αλαθεξζνχκε  ζηε ζπκβνιή  ησλ ζπκπαηξησηψλ καο ηαηξψλ πνπ θαηά 

δηαζηήκαηα  ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαίξη εμεηάδνπλ δσξεάλ ηνπο θαηνίθνπο  ηνπ λεζηνχ  καο  

θαζψο επίζεο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ  ηδξχκαηνο Ρεζχκλε πξνο ηνπο απαληαρνχ Καζηψηεο.   

   Δπίζεο ζεκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο ηεο επίζθεςεο  ηνπ ΔΚΑΒ Ζξαθιείνπ  θαη ε εθκάζεζε  

ζπκπαηξησηψλ καο ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ . 

  Οδικό Δίκησο:   

      πληάρζεθαλ νη  κειέηεο απφ ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο  ηεο Ννκαξρίαο   θαη ηελ 

δεκνπξάηεζε ηνπ δξφκνπ εληφο ηνπ νηθηζκνχ  ηεο Αγίαο Μαξίλαο θαη απηνχ κεηαμχ λανχ  

Αγίαο Μαξίλαο έσο Γεψηξεζε Μάξθνπ . Έρεη δεηεζεί  απφ ηηο ηερληθέο  ππεξεζίεο  ηεο  

Πεξηθέξεηαο  ε ζχληαμε κειέηεο γηα ηελ αζθαιηφζηξσζε  ηκεκάησλ  ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ   

ηνπ λεζηνχ καο . 



    Με ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ έξγσλ θαιχπηεηαη ε αζθαιηφζηξσζε ησλ θεληξηθψλ 

αξηεξηψλ ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο επίζεο  θαη ηνπ επαξρηαθνχ δηθηχνπ . 

πλερήο είλαη ε πξνζπάζεηα  γηα  ζπληήξεζε  ηνπ αγξνηηθνχ δηθηχνπ γηα λα είλαη 

πξνζπειάζηκα  απφ ηνπο θηελνηξφθνπο  ηνπ λεζηνχ καο.  

  Δπίζεο ζπλερίζηεθαλ νη πιαθνζηξψζεηο θαη ζηνπο πέληε νηθηζκνχο  ηνπ λεζηνχ καο . 

   Ζ ειεθηξνδφηεζε ηνπ θεληξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνχο ζπλερίζηεθε 

δίλνληαο επαξθή θσηηζκφ ζε φιν ζρεδφλ ην θεληξηθφ νδηθφ δίθηπν. Σειεπηαία ηκήκαηα  πνπ 

εθηεινχληαη (Παλαγία πξνο Πφιη) ή έρεη δεηεζεί ε ζχληαμε ζρεηηθήο κειέηεο (π.ρ Αγ. 

Νηθφιανο - Σζνπθαιά θαη Πιαηεία Μαξνχθιαο - απνζήθε Σζνπθαιά).  

     Μεγάιεο ζεκαζίαο γηα αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο είλαη θαη ε επέθηαζε ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ  κέρξη  ηελ παξαιία ηεο  Υειάηξνπ.                                       

Καηαζκεσή Σθαγείοσ:    
   Μεηά  ηελ ππνγξαθή  ηεο πξνγξακκαηηθήο  ζχκβαζεο  κε ηε Ννκαξρηαθή  Απηνδηνίθεζε 

θαη ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ άξρηζαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο  ηνπ  κε ζεκαληηθέο  

θαζπζηεξήζεηο. 

     Πηζηεχνπκε φηη ην έξγν ην νπνίν είλαη ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηνλ θηελνηξνθηθφ θφζκν θαη 

φρη κφλν ηνπ λεζηνχ καο ζχληνκα ζα απνπεξαησζεί κηα θαη έρεη  εμαζθαιηζκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε . 

     ηελ πξφζεζε καο είλαη λα ππάξμεη  παξάιιεια  κε ηελ νινθιήξσζε  ηνπ ζθαγείνπ  θαη 

ε ηνπνζέηεζε  κφληκνπ θηεληάηξνπ ζην λεζί καο  πνπ ε ηζηνξία έδεημε  ην πφζν αλαγθαία  

είλαη .        

 Αλιεία: 

    ηνλ  Σνκέα  ηεο Αιηείαο   ην αίηεκα απφ ηνλ ζχιινγν Αιηέσλ  ζρεηηθά  κε ηελ 

πξνκήζεηα ηξέηιεξ είλαη γεγνλφο θάλνληαο  επθνιφηεξε ηελ αλέιθπζε  θαη θαζέιθπζε ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ . 

     ηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο καο είλαη ε ζχληαμε κειέηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πινχηνπ . Δδψ ζα πξέπεη  λα ηνληζζεί  ε άξηζηε ζπλεξγαζία  πνπ ππάξρεη κε ην ζσκαηείν 

ησλ Αιηέσλ.   

 ε εθθξεκφηεηα είλαη ε θαηαζθεπή ηερληθνχ πθάινπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ  Αηγαίνπ  .    

  Απαζτόληζη :  

    ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ζπλερήο είλαη ε πξνζπάζεηα  λα απαζρνιεζνχλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νη λένη ηνπ λεζηνχ καο αμηνπνηψληαο ή ελεκεξψλνληαο γηα ηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα  . 

     Ζ πξνζπάζεηα ζηειέρσζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ είλαη  ζπλερήο  παξά ηηο 

αξλεηηθέο ζπγθπξίεο (αλαζηνιή πξνζιήςεσλ) κε ζπκβαζηνχρνπο δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ . 

Περιβάλλον  

     Ζ  δελδξνθχηεπζε ζπλερίζηεθε θαη θαηά ην 2010. Ηδηαηηέξα είλαη εκθαλείο  ηα 

απνηειέζκαηα ζηηο πεξηθξαγκέλεο πεξηνρέο  θαη θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ  πνπ 

ζπλδέεη  ηνπ νηθηζκνχο . 

     ηφρνο είλαη ε ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ δέλδξσλ θαη ν θαζνξηζκφο λέσλ πεξηνρψλ 

γηα ζπζηεκαηηθή δελδξνθχηεπζε. ηελ πξνζπάζεηα  καο απηή κεγάιε  είλαη  θαη ε ζπλδξνκή 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΣΑΗΠΡΟΦΤΚΑ πνπ πέξα απφ ηελ θχξηα  αξκνδηφηεηα ηεο 

θαηάζβεζεο ησλ ππξθαγηψλ είλαη θαη ε θξνληίδα θαη ην πφηηζκα ησλ κηθξψλ θπηψλ .           

  Σσγκοινωνία  

      Ωο πξνο ηελ θάιπςε ζπγθνηλσληαθά ηνπ λεζηνχ καο θαη εηδηθφηεξα ηελ αθηνπιντθή   

ιφγσ θαη  ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ ηα δξνκνιφγηα πνπ 

καο ζπλδένπλ κε ηνλ Πεηξαηά θαη ηελ Ρφδν απφ ηέζζεξα κεηψζεθαλ ζε ηξία .  



     Μεηά απφ πξνζπάζεηεο  θαηαθέξακε  κέζσ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ  ηνπ ππνπξγείνπ ηελ φζν 

ην δπλαηφλ  θαιχηεξε  εμππεξέηεζε ησλ Καζησηψλ θαηαθέξλνληαο  ηελ ζχλδεζε κε ηε 

γεηηνληθή  εηεία ηεο  Κξήηεο θαζψο θαη ηελ γξεγνξφηεξε επηθνηλσλία κε ηνλ Πεηξαηά . 

     Αλακέλνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο καο γηα ηελ επέθηαζε ηεο επηδνηνχκελεο  

γξακκήο  απφ ηελ Κάζν  πξνο ηα  πεγάδηα Καξπάζνπ  πνπ ζα γίλεη   κε ηελ  πξνθήξπμε ηνπ 

λένπ δηαγσληζκνχ  θαηά ην 2011. 

     Όζνλ αθνξά  ηελ αεξνπνξηθή ζχλδεζε ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ ηδηαίηεξα κεγάια 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο  κήλεο  κηα θαη ε πιεξφηεηα  θζάλεη ην 100% . Πηζηεχνπκε φηη  κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ καο ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο ζχλδεζε κε ην επηδνηνχκελν 

δξνκνιφγην κε ηελ Αζήλα ζα απνζπκθνξήζεη ηελ ππάξρνπζα γξακκή Ρφδν - Κάξπαζν - 

Κάζν - εηεία .    

Τοσριζηικός ηομέας   

    ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα  κε ηελ ζπκκεηνρή καο ζηηο δηεζλείο  εθζέζεηο ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο ε δήκνο καο πξνζπάζεζε λα πξνβάιεη ηα ήζε θαη ηα έζηκα θαη ηελ αλάπηπμε 

- δηάδνζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ.  

     Σα ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα  θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο  θαζψο επίζεο  θαη νη ηνπηθέο γηνξηέο 

ζηελ Κάζν, ηεο ηηάθαο, ηνπ Μειηνχ θαη ηνπ θάξνπ πηζηεχνπκε λα ζπκβάινπλ  πξνο ηελ 

πξνζπάζεηα πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ καο . 

    Ζ ράξαμε θαη δηαηήξεζε ησλ κνλνπαηηψλ καο θαζψο επίζεο θαη ε αλάδεημε ησλ 

ζπειαίσλ ηνπ λεζηνχ εληζρχνπλ ηελ πξνβνιή ηνπ ηφπνπ καο. Δδψ ζα πξέπεη λα  αλαθεξζεί 

θαη ε ζεηηθή ζπκβνιή θαη βνήζεηα ηνπ πιιφγνπ Νενιαίαο ηνπ λεζηνχ καο. 

    ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ, πνπ 

δεκηνπξγεί ζηαζεξέο ζρέζεηο κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ θαη βνεζάεη ζηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ηνπ ηφπνπ καο. Πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη ν 

ζπληνληζκφο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ λεζηνχ θαη φρη κφλν φζσλ αζρνινχληαη  κε ηνλ 

ηνπξηζκφ. 

 Σηον ηομέα ηης εκπαίδεσζης  
     ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έγηλε ε πνιππφζεηε δεκηνπξγία ηνπ εμαηάμηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. 

   Σν πξφβιεκα ηψξα εζηηάδεηαη  ζηελ θηεξηαθή  δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζρνιείνπ  θηεξηαθά , 

κηα θαη ν δηαρσξηζκφο  φπσο πθίζηαηαη κε ηηο ηξεηο ηάμεηο ζε Φξχ θαη Αγία Μαξίλα δελ 

κπνξεί λα ζπλερίδεηαη . 

    ην Γπκλάζην & Λχθεην κεηά ηελ αθχξσζε ηνπ  δηαγσληζκνχ γηα ηε θηηξηαθή επηζθεπή  

ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα κηθξέο θαη άκεζεο παξεκβάζεηο 

πνπ γίλνληαλ θαηά θαηξνχο . 

   πλερίδνληαη επίζεο θαη νη πξνζπάζεηεο  γηα ηελ θαηαζθεπή  ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φξχ ζηνλ 

πξναχιην ρψξν  ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ . 

    Ζ θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ Πνδνζθαίξνπ - ηίβνπ κε ην πάγσκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Θεζέαο θαζπζηεξεί ραξαθηεξηζηηθά κηα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ είλαη αξθεηά 

δχζθνιε. 

    ην ίδην πξφγξακκα ήηαλ πξνεληαγκέλν θαη ην έξγν θαηαζθεπή ηνπ ΥΤΣΑ ην νπνίν 

αλεηέζεη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ εηαηξία ΔΓΝΑΣΗΑ αιιά θαη εδψ παξαηεξείηαη αλ φρη 

ζηαζηκφηεηα  ραξαθηεξηζηηθή θαζπζηέξεζε  

    Αθφκα θαη ν ηειεπηαίνο  πξνγξακκαηηζκφο  ηεο Πεξηθέξεηαο  πεξί δεκηνπξγίαο ΜΑ θαη 

θάιπςε απφ  ηνλ ΥΤΣΑ Καξπάζνπ  δελ έρεη  πξνρσξήζεη . Απψηεξνο ζθνπφο  φισλ απηψλ 

ησλ ελεξγεηψλ είλαη λα θιείζεη ν ΥΑΓΑ ζηελ Μαξίηζα . 



  πλερείο θαη δηαρξνληθέο είλαη θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή 

πξνζηαζία  ηνπ λεζηνχ καο . Με κηθξέο παξεκβάζεηο ζηα θχξηα πνηάκηα θαη ν θαζαξηζκφο 

ησλ θξαγκάησλ βνεζάλε ζηελ εμάιεηςε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο .  

    Ζ Κάζνο πξέπεη λα ζπλερίζεη  λα πεγαίλεη θφληξα ζηηο αξλεηηθέο ζπγθπξίεο  ησλ επνρψλ 

πνπ δνχκε. 

    Όρη φκσο κε ιφγηα αιιά κε έξγα , γηα λα γίλνπλ φκσο πξάμε πξέπεη λα ππάξμεη 

ζπλεξγαζία φισλ γηα λα γίλεη θαλεξή θαη ε δνπιεία πνπ παξάγεηαη κηα θαη ην ζπκπέξαζκα 

πνπ βγαίλεη αβίαζηα είλαη φηη ην κέιινλ ηεο Κάζνπ εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ  

ηνπο θαηνίθνπο ηεο .    

     Δπεηδή ε ζπκκεηνρή επηηπγράλεηαη  κφλν φηαλ φινη αλεμάξηεηα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ 

ηνλ ζηφρν καο  πσο ζα θζάζνπκε  ζ’ απηφλ πξέπεη  λα αλαπηπρζεί έλαο δηάινγνο κέζα απφ 

ηνλ νπνίν θνξείο θαη κεκνλσκέλα άηνκα ζα κπνξνχλ ειεχζεξα  λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο  

ηνπο . 

    Κάζε ρξφλν ζεσξψ ππνρξέσζε κνπ  λα αλαθεξζψ  ζηελ ζπλεξγαζία  πνπ ππάξρεη φζν 

απηφ είλαη δπλαηφλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ . 

   Θεσξνχκε επίζεο αλαγθαίν λα επραξηζηήζνπκε ηνπο παξνηθηαθνχο ζπιιφγνπο Αζήλαο , 

Ρφδνπ θαη Ακεξηθήο γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαη έρνπκε . 

   Ζ πξνζπάζεηα καο πνπ είλαη θαη θνηλή πξνζπάζεηα θάζε Καζηψηε ζην λα απνβάιινπκε 

ηνλ φξν - ραξαθηεξηζκφ ην λεζί ηεο άγνλεο γξακκήο , πξέπεη λα ζηεπζεί κε επηηπρία κέζα 

απφ ηηο ζσζηέο αμηνπνηήζεηο ησλ φπνησλ πηζηψζεσλ -  επελδχζεσλ γίλνληαη  ζην λεζί καο.  

   Ζ πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θαη λα ζηέθεηαη πάληα απφ ηελ επηζπκεηή 

επηηπρία . 

 

ΟΙΚ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 
      

 Α)  ΔΟΓΑ  

 

 Σαθηηθά έζνδα 2010  ……………………………….……...   1.041.421,41 

 Έθηαθηα έζνδα 2010 ………………..……………..……..       372.610,76 

  Υξεκ. Τπφι. 2009 κεηαθεξφκελν ζην 2010 ……..          769.593,58 

                                     Σύνολο                           2.183.625,75 

  

        Β)  ΔΞΟΓΑ  

 

 Έμνδα πιεξσζέληα κέζα ζην 2010 ………………..…   1.546.499,87 

 Υξεκ. Τπφι. 2010 κεηαθεξφκελν ζην 2011 ……..           637.125,88 

                                   Σύνολο              2.183.625,75 
 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο 2010.. 

    Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηελ έθζεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

                                                            Α π ν θ α ζ ί δ ε η    : 

 



1.-  Δγθξίλεη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο νηθ. Έηνπο 2010, φπσο απηή παξνπζηάζζεθε 

απφ ηνλ Γήκαξρν Κάζνπ. 

2.- Ζ απφθαζε πάξζεθε κεηνςεθνχλησλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ Δκκαλνπήι Μαλνχζνπ θαη Ησάλλε 

Νηθνιάνπ, νη νπνίνη δήισζαλ φηη θαηαςεθίδνπλ ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ νηθ. Έηνπο 2010 δηφηη ζα έπξεπε 

λα έρνπλ γίλεη πνιχ πεξηζζφηεξα έξγα θαη ελέξγεηεο. 

3.- Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο Ζιίαο Γαιαλάθεο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

     

    Ζ απφθαζε πήξε α/α/ 133/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                         ΣΑ ΜΔΛΖ                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: Η.ΑΠΡΑ                ππ: ΖΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΖ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: Μ.  ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ              

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ                   

                                        ππ: Κ. ΜΖΝΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                         

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 


