
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 18
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 138/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                        πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Σνπξηζκνύ Γήκνπ Κάζνπ. 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 30 επηεκβξίνπ 2011 εκέξα 

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

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 3133/27-9-2011 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 11 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

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

 2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            2.- Κσλ/λνο Μελάο, αλ θαη λόκηκα  

 3.- Μαξία Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο                  πξνζθιήζεθε 

 4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο            

 5.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 8.-  Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄  

 9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

10.-Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

11.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,          ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιόγν 

ζηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Ηιία Γαιαλάθε, ν νπνίνο εμέζεζε ηα εμήο : 

΄΄ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Ν.3852/2010 πξνηείλεηαη ε 

ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ κε 

αξκνδηόηεηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ζεκάησλ 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. 

   Ο ζηόρνο απηήο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα εληαρζεί ε Κάζνο ζηα δίθηπα ηνπ 

ηνπξηζκνύ ηνπ εμσηεξηθνύ, ώζηε λα αξρίζεη λα απνιακβάλεη ην κεξίδην πνπ ηεο 

αμίδεη θαη πνπ δηθαηνύηαη γηα λα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ δήηεζε εύξεζεο 

εξγαζίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο, επξύλνληαο επίζεο θαη ηηο επηινγέο ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Έηζη ζα κπνξεί λα αλαηξαπεί θαη ε ηάζε ηεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ λεζηνύ. 

Παξάιιεια ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ θαηά ηε δηάξθεηα όινπ ηνπ έηνπο παξέρνληαο έηζη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ιείπνπλ ζηνπο θαηνίθνπο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα. 

   Λόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ίδξπζεο απηήο ηεο επηηξνπήο πνπ θαζηζηά αδύλαηνλ ηα 

απνηειέζκαηα λα θαλνύλ εληόο ηνπ 2012, πξνηείλεηαη σο πξσηαξρηθόο ζηόρνο έλα 

πηινηηθό πξόγξακκα γηα ην 2012. Ο θύξηνο ζηόρνο ζηελ δηεηία απηή πξνηείλεηαη λα 



είλαη όηη από ην 2013 ε Κάζνο θαη νη θάηνηθνί ηεο ζα απνιακβάλνπλ έμη κήλεο πιήξε 

ηνπξηζηηθή ζαηδόλ κε όια ηα δσκάηηα γεκάηα. 

    Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ όια ηα παξεκθεξή ζέκαηα πνπ αγγίδνπλ 

ηνλ ηνπξηζκό, κε ηα νπνία, όηαλ δηνξζσζνύλ ή δεκηνπξγεζνύλ αλαιόγσο, ζα 

κπνξνύλ νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ λα απνιακβάλνπλ κηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο.       

    Κόξε νθζαικνύ είλαη ε βηηξίλα ηνπ Φξπ πνπ απνηειεί ππνρξεσηηθό ζηόρν γηα ηελ 

Δπηηξνπή απηή θαη αξγόηεξα ην ππόινηπν λεζί. Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο επηηξνπέο, όπνπ ππάξρεη ιόγνο, αιιά θαη λα αλαιακβάλεη 

κόλε ηηο πξσηνβνπιίεο (κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) γηα εθηέιεζε 

έξγνπ, όπνπ απηό απαηηείηαη θαη ζε όπνην ηνκέα εθάπηεηαη ή αγγίδεη ηνλ ηειηθό ζηόρν 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο. 

    Έρνληαο πεξηνξίζεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ ζπκκεηνρή αηόκσλ πνπ έρνπλ άκεζν 

ζπκθέξνλ, ηεξώληαο έηζη ηελ εξκελεία ηνπ Καιιηθξάηε, ε Δπηηξνπή είλαη ειεύζεξε 

λα νδεύζεη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο παξελόριεζε εζσηεξηθά, ζηελ 

απόδνζε έξγνπ, όπνπ θόξε νθζαικνύ είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ λεζηνύ. 

    Παξάιιεια είλαη ππνρξεσκέλε λα έξρεηαη ζε ζπλάληεζε κε εθπξνζώπνπο 

θνηλσληθώλ θνξέσλ, αιιά θαη νξγαλώζεσλ επαγγεικαηηώλ (θαη όπνπ απηά δελ 

ππάξρνπλ, κε αλνηθηά θαιέζκαηα πξνο νκάδεο επαγγεικαηηώλ), ώζηε λα επηηεπρζεί 

νκαιή πνξεία γηα ηελ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ θαη έηζη βνεζώληαο όινπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ λα πξνεηνηκαζηνύλ θαηάιιεια γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ε 

νπνία ζα επέιζεη. 

    Η θαιή δηάζεζε θαη ν αιιεινζεβαζκόο είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηόρνπ θαη ε Δπηηξνπή ζα ρξεηαζηεί ηελ απαηηνύκελε ππνκνλή θαη ζπζία, ώζηε λα 

θαηαθέξνπκε ην ζηόρν. Γη απηό ην ιόγν νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηηο ππν-επηηξνπέο, πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ζρεκαηηζζνύλ, ζα πξέπεη 

λα είλαη ζεβαζηέο από όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

     Σα πξνηεηλόκελα κέιε γηα ηελ επηηξνπή (αιθαβεηηθά) είλαη: 

Γεκνηηθνί ύκβνπινη:  

1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο 

2.- Μελάο Ιεξνκόλαρνο 

Μέιε Ιδηώηεο:  

1.- Αξβαλίηε Δπαγγειία – Μαξία 

2.- Γηαθάθεο Νηθόιανο 

3.- Καιαθαηάο Γεώξγηνο 

4.- Κξεηηθόο Νηθήηαο 

5.- Μπαηήο Ηιίαο 

6.- Νηθνιάνπ Δπγελία 

7.- Παπαγεσξγίνπ Γεώξγηνο 

8.- Παπακπισλάδε Μαξία 

9.- Πέπεο Ισάλλεο 

10.- Ρνκπνδάθε Βηβή 

11.- εβαζηόο Αληώληνο 

12.- θαξβειιάθεο Γεκήηξηνο 

13.- ηακαηάθεο Νεθηάξηνο 

14.- Φνύληεο Κσλζηαληίλνο 

15.- Δθπξόζσπνο ηεο Δθθιεζίαο 

16.- Δθπξόζσπνο Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο Κάζνπ 

17.- Δθπξόζσπνο Τπνιηκελαξρείνπ Κάζνπ 



   Καιώ ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ζάξξνο, αηζηνδνμία θαη ηόικε λα εγθξίλεη ηελ 

ζύζηαζε ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο, ώζηε λα βαθηίζνπκε ηελ Καζηώηηθε 

θαλνληνθόξν θαη λα πξνζθέξνπκε ζηνλ αγώλα έλαληη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κηα 

απάληεζε ερεξή΄΄.  

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

Γαιαλάθε, 

 

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

 

1.-  Αλαβάιιεη ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, νύησο ώζηε λα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβώο ε 

θαηεύζπλζε, ζηελ νπνία ζα θηλεζεί ε ππό ζύζηαζε Δπηηξνπή (θαζαξά εηζεγεηηθνύ 

ραξαθηήξα) θαη λα βεβαησζεί ε ζέιεζε ησλ πξνηαζέλησλ λα ζπκκεηέρνπλ ζ΄ απηήλ. 

 

       Η απόθαζε πήξε α/α/ 138/2011. 

 

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:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ: EMM. ΟΦΙΛΛΑ                   

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


