
 

Απόζπαζμα από ηο  17ο  πρακηικό ηης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ 

Κάζοσ. 

α/α απόθαζης : 135/2011. 
 

Περίληψη 

 

Αθηνπιντθή ζπγθνηλσλία Κάζνπ. 
 

   ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 22 επηεκβξίνπ  2011 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 

12:00 ζπλήιζε ζε έθηαθηε 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 Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ 

όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                Απόληεο 

  1. - Ισάλλεο Αζπξάο,   Πξόεδξνο                1. - Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

   2. - Ηιίαο Γαιαλάθεο  Αληηπξόεδξνο                 2.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη θιήζεθε 

  3. - Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο  

  4. - Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο   Μέινο            

  5. - Μελάο Μαιαλδξήο         -//- 

  6. - Μελάο  Ιεξνκόλαρνο       -//- 

  7. - Κσλ/λνο   Μελάο          -//- 

  8. - Δκκαλνπήι νθίιιαο,      -//- 

  9. - Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,     -//- 

 10.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ          -//- 

 11.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,       -//- 

 

     Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο , ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

    Σν ώκα απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ην θαηεπείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Γ. (άξζξν 95 

παξ.4 Ν.3463/2006) 
 ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη κε ην 

ππ αξηζκ. πξση. ΓΜ/Φ 231.09/8049 από 7/9/2011 έγγξαθό ηνπ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο καο γλσζηνπνηεί ελαιιαθηηθή πξόηαζε αθηνπιντθήο ζύλδεζεο 

Κάζνπ θαη Καξπάζνπ ζηα πιαίζηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηθηύνπ ησλ αγόλσλ γξακκώλ, κε ηελ νπνία 

πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ ελόο (1) εθ ησλ δύν (2) εβδνκαδηαίσλ δξνκνινγίσλ ΠΔΙΡΑΙΑ – 

ΜΗΛΟ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΔΙΟ – ΗΣΔΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΓΙΑ – ΥΑΛΚΗ – ΡΟΓΟ κε 

επηζηξνθή κε ηαπηόρξνλε αληηθαηάζηαζή  ηνπ από έλα δξνκνιόγην  ΡΟΓΟ – ΠΗΓΙΑΓΙΑ  

ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΚΑΟ – ΗΣΔΙΑ – ΗΡΑΚΛΔΙΟ θαη επηζηξνθή κε αληαπόθξηζε ηνπ πινίνπ από 

ΡΟΓΟ πξνο ΠΔΙΡΑΙΑ. 

  Κάιεζε δε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά  

  Σν Γ. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ην πξναλαθεξζέλ έγγξαθν θαη 

αμηνινγώληαο ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνύ,  

 

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

 

1.-  Να δηαηεξεζνύλ ηα ηξία (3) ππάξρνληα δξνκνιόγηα  δύν (2) κέζσ Κξήηεο θαη έλα (1) κέζσ 

ΘΗΡΑ – ΚΑΟ – ΚΑΡΠΑΘΟ – ΡΟΓΟ κε επηζηξνθή) θαη  λα επαλεμεηαζηνύλ νη πξνζεγγίζεηο ηνπ 

πινίνπ ζηνπο εθάζηνηε ιηκέλεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ νη πνιύσξεο θαζπζηεξήζεηο ηηο νπνίεο 

δήζακε θαηά ηελ θεηηλή ζεξηλή πεξίνδν. 



2.- ε πεξίπησζε αθηνπιντθήο ζύλδεζεο ηεο Κάζνπ κε ηνλ ΠΔΙΡΑΙΑ κε αληαπνθξίζεηο πξνηείλεηαη ε 

δηαηήξεζε ελόο (1) δξνκνινγίνπ κέζσ Κξήηεο θαη ελόο (1) δξνκνινγίνπ κέζσ ΘΗΡΑ – ΚΑΟ – 

ΚΑΡΠΑΘΟ – ΡΟΓΟ κε επηζηξνθή θαη δύν (2) δξνκνιόγηα ΗΡΑΚΛΔΙΟ – ΗΣΔΙΑ – ΚΑΟ – 

ΚΑΡΠΑΘΟ – ΡΟΓΟ κε επηζηξνθή κε αληαπόθξηζε άθημεο θαη αλαρώξεζεο από ΗΡΑΚΛΔΙΟ 

ΚΡΗΣΗ αθνύ είλαη θαη ην πιεζηέζηεξν ιηκάλη ζύλδεζεο κε ηνλ ΠΔΙΡΑΙΑ θαη ν ρξόλνο ηνπ ηαμηδηνύ 

κεηώλεηαη ( ΠΔΙΡΑΙΑ – ΗΡΑΚΛΔΙΟ ελλέα ώξεο θαη ΗΡΑΚΛΔΙΟ – ΚΑΟ 5:30 ώξεο). Η 

αληαπόθξηζε από ηε ΡΟΓΟ γηα ΠΔΙΡΑΙΑ είλαη αζύκθνξε αθνύ θαη ην ηαμίδη από ΚΑΟ πξνο 

ΠΔΙΡΑΙΑ κέζσ ΡΟΓΟΤ ζα δηαξθεί 21 ώξεο, πεξηζζόηεξν από όηη δηαξθεί ζήκεξα. Σν πινίν ην νπνίν 

ζα εθηειεί ην δξνκνιόγην ΗΡΑΚΛΔΙΟ – ΚΑΟ – ΚΑΡΠΑΘΟ – ΡΟΓΟ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο κε απηό πνπ εμππεξεηεί ζήκεξα ηελ Κάζν ( πινίν κήθνπο κεγαιύηεξνπ ησλ140 κέηξσλ θαη 

ηαρύηεηαο άλσ ησλ 20 θόκβσλ). 

3.- Να δνζεί κέξηκλα γηα ηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ κε αληαπόθξηζε, κηαο θαη κε ηα ππάξρνληα  δεδνκέλα 

ζα επηβαξπλζεί ν επηβάηεο θαη ε κεηαθνξά ησλ νρεκάησλ κε αύμεζε  άλσ ηνπ 40 %  ζην ήδε 

επηβαξπκέλν θόζηνο κεηαθίλεζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πεξηνξηζζεί ε ήδε κεησκέλε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε , νδεγώληαο ηνπο επαγγεικαηίεο  θαη θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ ζε καξαζκό. 

4.- Να επηζπεπζζνύλ νη δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ αλάζεζεο ηεο δξνκνινγηαθήο 

γξακκήο ΚΑΟ – ΠΗΓΑΓΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ, κηαο θαη ε ηζρύνπζα ζύκβαζεο αλάζεζεο ιήγεη ηελ 31
ε
 

Οθησβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

     

    Η απόθαζε πήξε   α/α    135 /2011. 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                        ΣΑ ΜΔΛΗ                      Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ: Ι.ΑΠΡΑ                ππ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

                               ππ: Μ.  ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ 

                               ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ              

                               ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                               ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ             Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                               ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ             ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                               ππ: Κ. ΜΗΝΑ 

                               ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                               ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                               ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 

     ΑΚΡΙΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ  ΑΠΟ                         Ο   ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

      ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ                                                                                        

       Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ                                 

                                                              ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

  ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 


